Psichologiniai seminarai pedagogams ir tėvams
A

PEDAGOGAS – PSICHOLOGAS?
Ko tikimasi iš šiuolaikinio pedagogo. Kaip tinkamai reaguoti į sudėtingas situacijas
(elgesio ir emocijų sunkumai, galimai patirtas smurtas artimoje aplinkoje,
savižudybės krizė, patyčios, konfliktai ir kt.) neperžengiant savo kompetencijos ir
asmeninių ribų. Savęs pažinimo svarba. Pasirūpinimo savimi planas. Seminaro
metu orientuojamasi į praktinius pavyzdžius, mokymąsi per praktines užduotis.
Seminaras skirtas pedagogams.
Seminaro trukmė – pagal susitarimą gali būti 4 arba 6 akademinės valandos.

B

PATYČIOS AR KONFLIKTAS?
Visuotinis „pamišimas“ dėl patyčių. Vaikams bloga, jei „vėl apie patyčias“.
Tėvai pasimetę tarp stovyklų „tai ne problema, taip buvo visada“. Požiūris
„į kalėjimą besityčiojančius“. Mokyklos darbuotojai krūpčioja nuo stresą
keliančio žodžio „patyčios“ ir ieško teisingiausių reagavimo būdų.
Pažiūrėjus arčiau: tai patyčios ar konfliktas? Kaip atpažinti. Kaip reaguoti –
intervencija, postvencija. Su praktinėmis užduotimis.
Seminaro, skirto pedagogams, trukmė – 4 akademinės valandos.
Seminaro, skirto tėvams, trukmė – 2 akademinės valandos.

C

LAIMINGI SUAUGUSIEJI – LAIMINGI VAIKAI
Suaugusiojo savijautos įtaka bendravimui su vaiku. Savęs pažinimo
svarba kuriant emocinį ryšį su vaiku. Streso poveikio sau atpažinimas.
Pasirūpinimo savimi planas. Galimi judesio, muzikos, filmų, dailės
terapijos elementai.
Seminaro, skirto pedagogams, trukmė – 4 akademinės valandos.
Seminaro, skirto tėvams, trukmė – 2 akademinės valandos.

Seminarus organizuoja ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtį turinti įstaiga
„Vaiko labui“ – ankstyvosios prevencijos programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir
„Įveikiame kartu“ vykdytoja. Nuo 2002 metų mūsų rengtuose seminaruose kvalifikaciją
tobulino daugiau kaip 9,7 tūkst. Lietuvos pedagogų.

Seminarai mokami:
– 4 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 240 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
– 6 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 360 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
Susirinkus didesnei nei 20 asmenų grupei, seminaro kainą aptarsime individualiai.
Seminarų vieta: jūsų ugdymo įstaigoje (Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse).
Seminarų data: derinama individualiai.
Dėl seminarų prašome kreiptis į VšĮ Vaiko labui:
– mobiliu telefonu 8 (699) 20 223
– el.paštu registracija@vaikolabui.lt

