
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyksiančių 
vaikams, jaunimui, pedagogams skirtų 

renginių grafkas

2011.03.21 d. (pirmadienis)

Laikas Užsiėmimo pavadinimas, lektorius Apie užsiėmimą

15.00–19.00 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS VAIKAMS.
Dirbtuvėles veda dailininkai ir neformaliojo švietmo 
mokytojai:
-Vilija Galdikaitė, 
-Vita Balinskienė, 
-Irma Balakauskaitė, 
-Virginija Stakionienė, 
-Ryts Valantnas ir kt.

Spalvotų draugystės istorijų piešimas ant sienų, Jausmų 
piešimas,  Draugystės paukščių kūrimas ir kt.  

Kviečiami dalyvaut visi: vaikai, jaunimas mamos, mokytojai 
ir kt.

Dirbtuvėlių metu sukurt darbai bus eksponuojami LVJC  visą 
akcijos savaitę.

2011.03.22 d. (antradienis)

Laikas Užsiėmimo pavadinimas, lektorius Apie užsiėmimą

15.30–17.00 „Patyčios darželyje: ne norma ir ne juokai. Kaip stabdyt 
emocinį smurtą darželyje?“
paskaita ir diskusija pedagogams ir tėvams

dr. Austėja Landsbergienė, socialinių mokslų daktarė 
(edukologija), darželių tnklo „Vaikystės sodas“ įkūrėja ir 
vadovė

Patyčios darželyje: ne norma ir ne juokai. Kaip stabdyt 
emocinį smurtą darželyje?
Patyčios ir jų pasekmės nėra „natūrali" vaikystės dalis ir tuo 
labiau nėra „vaikų reikalas". Suaugusieji privalo reaguot ir 
imts žingsnių, kad patyčios būtų sustabdytos pačioje 
pradžių pradžioje. Šio praktnio pranešimo metu 
pasidalinsime, kaip sukurt saugią aplinką vaikams, kaip 
burt bendruomenę, kuri nėra draugiška patyčioms, kaip 
mokyt vaikus elgts, kai jie susiduria su patyčiomis.

17.00–18.00 „Į draugystę teatro taku“ 
praktnis seminaras, skirtas ikimokyklinukų, pradinukų 
pedagogams ir tėvams.

Asta Stralkuvienė, neformaliojo švietmo mokytoja, LVJC 
Teatro studijos „Blukis“ vadovė

Ieškosime atsakymo į klausimą kaip žaist su vaikais, kad 
teikdami jiems pramogą nepastebimai mokytume 
draugiškumo?

18.00–18.30 „Antrojo žingsnio“ programos pristatymas,
skirtas mokytojams ir tėvams

Žydrė Arlauskaitė, psichologijos magistrė, Paramos 
vaikams centro psichologė psichoterapeutė, programų 
koordinatorė, gimnazijos psichologė.

Paskaita apie socialinius emocinius įgūdžius, jų svarbą 
žmogaus gyvenime, juos lavinančią „Antrojo žingsnio“ („The 
Second Step“) programą bei tyrimų rezultatus. 

Programa „Antras žingsnis“– tai socialinius-emocinius 
įgūdžius ugdant bei stprinant programa mokykloms. 
Jos esmė – mažint vaikų agresyvų elgesį, išmokyt vaikus 
susitvarkyt su savo jausmais, atsispirt impulsyviam 
elgesiui, išspręst konfiktus, išspręst problemas ir suprast 
savo elgesio pasekmes.



2011.03.23 (trečiadienis)

Laikas Užsiėmimo pavadinimas, lektorius Apie užsiėmimą

13.00–15.00 „Kuriančioji jėga prieš griaunančią”
Praktnis seminaras mokytojams
Aurelija Čeredėjevaitė/Čeredaitė, aktorė, režisierė, pasakų 
ir pjesių kūrėja. 
Teatro „Žalia varna” vadovė ir kūrėja.

Seminaro metu naudojama:
- John  Briten kamuoliukų metodas kūrybiškumui pažadint 
–  atsipalaidavimas ir koncentracija.
- Interaktyvus tekstų skaitymas. 
- Lėlės prieš smurtą.

15.00–16.30 „Bendravimas be patyčių“, 
interaktyvus – praktnis užsiėmimas 5-8 kl. moksleiviams

Marina Mažionienė, pagalbos vaikams telefonu tarnybos 
„Vaikų linija“ psichologė

Užsiėmimo tkslas yra supažindint dalyvius su patyčių 
reiškiniu. Seminaro metu moksleiviai sužinos, kas yra 
patyčios, kokius jausmus jos kelia ir kaip tnkamai reaguot į 
patriamas arba stebimas patyčias. Užsiėmimo metu bus 
naudojamos praktnės užduotys, video medžiagos peržiūra 
ir aptarimas. 

16.30–18.00 „Patyčių prevencija mokykloje“, 
paskaita– diskusija ugdymo įstaigų darbuotojams

Ivona Suchodolska, pagalbos vaikams telefonu tarnybos 
„Vaikų linija“ psichologė

Paskaitoje bus aptariama, kas yra patyčios, kas prisideda 
prie jų plitmo bei kokie mūsų veiksmai gali užkirst joms 
kelią. Bus pasakojama apie pagrindinius principus, kaip 
efektyviai ugdymo įstaigoje vykdyt patyčių prevenciją bei 
kurt pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius, be 
smurto ir patyčių.

18.00–18.30 „Big Brothers Big Sisters" programa padeda vaikams 
įveikt sunkumus“
paskaita mokytojams ir tėvams

Inga Norkutė-Mueck, programos „Big Brothers Big Sisters“ 
vadovė, psichologė

„Big Brothers Big Sisters“ programa yra viena efektyviausių 
programų pasaulyje, skirtų padėt vaikams, patriantems 
emocinį smurtą, vienišumą ar komplikuotus santykius su 
kitais. Programos sėkmingumą užtkrina stabili vaiko ir 
savanorio draugystė, specialus savanorių paruošimas ir 
profesionali vaiko ir savanorio bendravimo priežiūra. 
Suaugusio ir 7–14 m vaiko draugystė padeda vaikui 
sustprėt, labiau pasitkėt savimi, bendraut su kitais 
draugiškai, išmokt pasirūpint savimi ir šalia esančiais. 

2011.03.24 (ketvirtadienis)

Laikas Užsiėmimo pavadinimas, lektorius Apie užsiėmimą

14.00–16.30 „Apie Jaunimo subkultūras“
paskaita jaunimui
Gabrielius Liaudanskas – Svaras, grupės „G & G Sindikatas“ 
narys 

Paskaita apie įvairias subkultūras (hipius, pankus, skinus, 
metalistus, gotus ir kt.) - jų atsiradimo istorijas, flosofjas, 
išraiškos būdus, mitus. 

16.30–18.00 „Apie elektronines patyčias“
paskaita mokytojams ir tėvams
dr. Robertas Povilaits, psichologas, pagalbos vaikams 
telefonu tarnybos „Vaikų linija“ vadovas

Patyčios vyksta tek realiame gyvenime, tek virtualiame 
pasaulyje. Paskaitoje bus pristatomos elektroninių patyčių 
formos bei ieškoma atsakymų, kas gali stabdyt kitų 
skaudinimą naudojant technologijas. Kuo ypatngos 
elektroninės patyčios ir kuo jos skiriasi nuo tradicinių 
patyčių? Ar galima nuo jų apsisaugot? Kaip galime padėt?

18.00–18.30 „Olweus“ programos pristatymas, 
skirtas pedagogams, mokyklos darbuotojams ir tėvams
Ieva Dulinskaite, Olweus programos vyr. instruktorė 

„Olweus“ programa skirta mažint patyčių ir kito asocialaus 
elgesio apraiškas, išmokyt visą mokyklos bendruomenę – 
mokytojus, mokinius, tėvus, mokyklos administraciją – 
atpažint, pastebėt patyčias ir tnkamai į jas reaguot.

18.30–19.00 Ankstyvųjų prevencijos programų „Zipio draugai“ ir 
„Įveikiame kartu“ pristatymas, 
skirtas mokytojams ir tėvams 
Lolita Kuginienė, psichologė 

Programos „Zipio draugai“ (dalyvauja 5-7 metų vaikai) ir 
„Įveikiame kartu“ (dalyvauja 7-9 metų vaikai) yra skirtos 
padėt vaikams ugdyt socialinius ir sunkumų įveikimo 
įgūdžius, pagerint emocinę savijautą. Tikima, jog dar 
vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su 
kebliomis ir kritnėmis situacijomis ne tk ankstyvajame 
amžiuje, bet ir paauglystėje.



2011.03.25 (penktadienis)

Laikas Užsiėmimo pavadinimas, lektorius Apie užsiėmimą

12.00–15.00 Vaikų teatro spektakliai bendravimo, draugiškumo 
temomis. Forumo teatras. 

Dalyvauja:
Teatras „Žalia varna" kartu su „Šiuolaikinės mokyklos 
centru", 
Vilniaus vaiku ir jaunimo klubas „Raganiukė", 
LVJC teatro studijos „Blukis” ir „Jaunasis Blukis”, 
VšĮ „Menų ir mokymo namai“ Forumo teatro aktoriai. 

Daugiau informacijos ir registracija
Jūratė Janavičienė
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
El. paštas jurate.j@lvjc.lt
Tel: 8 5 205 4705; 8 610 02633
 www.lvjc.lt
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