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Paskaitos mokiniams 

1. „Prekyba žmonėmis: bijoto, žinoti ar ignoruoti?“ (1 akad. val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

2. „Kaip nepaskęsti virtualios erdvės gelmėse?“ (1 akad. val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

3. „Psichologo profesija“ (1 akad. val.) Psichologė J. Simonavičienė 

4. „Pažvelkite, aš keičiuosi!“ (1 akad. val.) Psichologė J. Simonavičienė 

5. „Asmenybės savybės: charakteris ir temperamentas“ (1 akad. val.) Psichologė J. Simonavičienė 

6. „Kaip suprasti kūno kalbą?“ (1 akad. val.) Psichologė J. Simonavičienė 

Paskaitos pedagogams 

1. Grupės sutelktumo praktikumas „Iš minuso į pliusą“ (2 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

2. „Vaiko elgesio problemos: ką gali mokytojų kolektyvas“ (2 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

3. „Vaiko ugdymosi poreikiai, kylantys dėl nepalankių aplinkos veiksnių: samprata, atpažinimas ir jų 

tenkinimo galimybės“ (2 val.) 

Socialinė pedagogė J. Petraitė 

4. „Mąstymo klaidos. Kokius gyvenimo žaidimus mes žaidžiame?“ (2 val.) Psichologė J. Simoanvičienė 

Paskaitos tėvams 

1. „Kaip ugdyti ikimokyklinuko emocinį intelektą“ (1 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

2. „Ruošiamės į mokyklą (darželį). Kaip palengvinti vaiko adaptaciją?“ (1 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

3. „Vaiko elgesio ugdymo sistema – pagalba tėvams“ (2 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

4. „Vaiko pasitikėjimo savimi stiprinimo būdai“ (2 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

5. „Kas lemia gerą vaiko savijautą mokykloje?“ (2 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

6. „Mokome vaikus draugauti“ (1 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

7. „Tėvų vaidmuo paauglystėje: tarp pasitikėjimo ir kontrolės“ (2 val.) Socialinė pedagogė J. Petraitė 

8. „Kaip bendrauti su paaugliu?“ (1 val.) Psichologė J. Simoanvičienė 

9. „Vaiko adaptacija pradėjus lankyti darželį“ (1 val.) Psichologė J. Simoanvičienė 

10. „Aukime kartu. Auklėjimas tarp draudžiama ir galima“ (1 val.) Psichologė J. Simoanvičienė 

11. „Hiperaktyvūs vaikai“ (1 val.) Psichologė J. Simoanvičienė 

12. „Pirmokų adaptacija mokykloje“ (1 val.) Psichologė J. Simoanvičienė 



 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Kam skirta Trukmė  

1. Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai 5–8 kl. mokiniams 8 val. 

(8 susitikimai po 1 akad val.) 

Psichologė J. Simoanvičienė 

2. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo 

programa „Emociukų kelionė“ 

5–6 m. vaikams 8 val. 

(8 susitikimai po 1 akad val.) 

Socialinė pedagogė J. Petraitė 

3. Ankstyvoji intervencijos programa 

psichoaktyvias medžiagas vartojantiems 

jaunuoliams  

7–12 kl. mokiniams 

10 val. 

(2 susitikimai po 1 akad val., 

4 susitikimai po 2 akad val.) 

Socialinė pedagogė J. Petraitė 

4. Prevencinė programa „Ką turėtų žinoti tėvai apie 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmes?“ 

(8 val.) 

Tėvams 8 val. 

(4 susitikimai po 2 val.) 

Socialinė pedagogė J. Petraitė 

5. Tėvystės gebėjimų lavinimo programa Tėvams 8 val. 

(4 susitikimai po 2 val.) 

Socialinė pedagogė J. Petraitė 

6. Pozityvios tėvystės mokymai Tėvams  8 val. 

(4 susitikimai po 2 val.) 

Psichologė J. Simoanvičienė 

 

Individualias (grupines) konsultacijas mokiniams (vaikams), tėvams, pedagogams teikia: 

- Psichologė Gintarė Astrauskaitė (8 60027589); 

- Psichologė Jurgina Simonavičienė (8 600 27031). 

 


