
 SEMINARŲ TEMOS:
 EFEKTYVIOS KLASIŲ VALANDĖLĖS.

o Praktinis seminaras, kurio metu, dalyviai gauna visą paketą aktyvaus 
veiksmo pratimų, kuriuos galima pritaikyti darbe su klase ir dėstomam 
dalykui paįvairinti. Aktyvaus veiksmo metodas padeda pažinti save ir 
šalia esančius, kuria saugią atmosferą kolektyve, remiasi pagarbių 
santykių formavimu.

o Klasių auklėtojai, neformalaus ugdymo pedagogai ir visi smalsūs 
žmonės. Gali būti 6 ak.val. ir 18 ak.val. seminaras- mokymai.

 SPEKTAKLIO STATYMO ABC. 
o Praktinis seminaras, kuriantiems menines programas įvairaus amžiaus 

žmonėms. Mokymas  medžiagą pamatyti giliau, surasti ir perteikti 
esmę. Pjesės nagrinėjimas per jausmą, kad mokinys suprastų „vardan 
ko“, kad rastų sąsajų su savo išgyvenimu.  

o Neformalaus ugdymo pedagogai, teatro entuziastai. (6ak.val. arba 
18ak.val.).

 EILĖRAŠČIO PRISIJAUKINIMAS.
o Emocinis eilėraščio nagrinėjimas padeda prisijaukinti poeziją, atpažinti 

žodyje savo asmeninius išgyvenimus. Poeto eilėraštis tampa savu, 
jaudina, kuria asmeninį santykį su skaitytoju. 

o Literatūros mokytojai, neformalaus ugdymo pedagogai, žmonės, 
mylintys poeziją.  6ak.val.

 BIBLIODRAMA.
o Metodas, kuris priartina Evangelijos skaitinius prie šiuolaikinio 

žmogaus. Nusimeta simboliai, išryškėja bendražmogiškos amžinosios 
temos. Tekstas jaudina tiek, kiek jame galiu atpažinti save – procese 
tai ir įvyksta! Mokiniai liudija, kad po šios patirties, visai kitaip 
klausosi skaitomus tekstus. Tai praktinė patirtis, leidžianti išbūti 
gyvais Istorijos liudininkais.

o Katechetai, visų tikėjimų ir netikėjimų smalsuoliai. 6ak.val.
 PASAKA VAIKO GYVENIME.

o Seminaras, kurio metu teorija ir praktika persipina į vientisą veiksmą. 
Pasaka pateikiama kaip auklėjimo ir gyvenimo pažinimo priemonė. 
Bandoma prisiliesti prie archetipų giliosios Išminties. Pasakos iškėlimas į 
būtiną veiksnį vaiko psichologinėje raidoje. Ritualų kūrimas grupėje, 
kaip įvadas į pasaką. Istorijų kūrimo mokymas, kaip priemonė darbe su 
pačiais mažaisiais.



o Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, pasakoriai. 6 arba 18 ak.val. 
seminaras – mokymai.

 IŠKALBOS LAVINIMAS. VIEŠUMO BAIMĖS ĮVEIKIMAS.
o Seminare persipina teorija su praktika. Dalyviai gauna pagrindinį 

paketą žinių ir įgūdžių, padėsiančių lavinti asmeninius kalbėjimo 
gebėjimus. Baimės prisijaukinimo metodika lavina emocinį intelektą, 
stiprina pasitikėjimą savimi.

o Plačiai suinteresuotai auditorijai. 18ak.val. seminaras – mokymai.

            PRAKTINIAI PASIŪLYMAI TĖVŲ SUSIRINKIMAMS. KLASĖS VADOVO 
VAIDMUO SANTYKIJE SU TĖVAIS.

              Seminare pristatoma Vaidmenų teorija. Praktinėje dalyje seminaro dalyviai 
turi galimybę išbandyti siūlomus metodus, pasiūlymus tėvų susirinkimui. Esmė, 
daryti tėvų susirinkimus emociškai įtraukiais. Siūlomi metodai padeda stiprinti tėvų 
ir vaikų ryšį ir pažinimą. Konkrečių atvejų nagrinėjimas.

 Mokytojai, klasių auklėtojai, neformalaus ugdymo pedagogai, 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai. 6 ak.val. 

 SOCIALINIAI VAIDMENYS IR PERDEGIMO SINDROMAS.
o Praktinis seminaras kolektyvams. Emocinio intelekto ugdymo užduotys 

gerina kolektyvo psichologinį klimatą, padeda geriau pažinti vienas kitą. 
Išryškina silpnąsias ir stipriąsias puses. Paaiškina perdegimo priežastis ir 
nurodo kelius, kaip to išvengti.

o Bet kokiam kolektyvui. 6 ak.val.

           Tinkamos savaitės dienos:  ketvirtadienis, penktadienis.

 Honoraras:  350 Eur.  Jeigu auditorija daugiau negu 50 žmonės, honoraras 400 
Eur.

 Dirbu pagal individualios veiklos pažymą.
 2 seminarai per 2 dienas tame pačiame mieste būtų privalumas .

 Autoriniai seminarai. Lektorė - Vida Lipskytė - vjg teatro ir retorikos mokytoja 
ekspertė, LMTA dramos terapijos dėstytoja, psichodramos vedėja.  2020m.

 vida.lipskyte@gmail.com
 +37061629836
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