
 

 „Kaip suprasti paauglio pasaulį?“ 

 „Paauglystė yra jautrus pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į suaugusiojo gyvenimą. Vyksta fiziologiniai, 

psichologiniai pokyčiai, susiję su kūno vaizdu, savimone, saviverte. Neretai kyla sunkumų tėvams bendraujant 

su savo vaikais paaugliais, kai „dėl kažkokių priežasčių“ jis tampa uždaras, turi savo reikalų, interesų, formuoja 

savo aprangos stilių ir pan., įsitraukia į „įtartinas“ grupeles arba nekelia kojos iš namų. Šios „kažkokios 

priežastys“ yra susijusios su paauglystės raidos ypatumais, socialine aplinka. Gali būti susijusios ir su 

psichologinėmis problemomis.“ 

Birželio 10 d. adresu Šiaurės 8a – 105, Kaunas, 

 kviečiame paauglių tėvus ir visus besidominčius į atvirą paskaitą, tema- 

  „Kaip suprasti paauglio pasaulį?“ 

I - pirmoji dalis. Nuo 17:30 – 18:45. Teorinė paskaita ir diskusija. Paskaitą ves ir į tėvelių klausimus atsakys 

sveikatos psichologė Viktorija Maslenikova, jau keletą metų dirbanti su paaugliais nuo 12-18 metų, vedanti 

grupes paaugliams savęs pažinimo temomis, taip pat grupę Aš ir kiti  VšĮ „Terapijos ir kūrybinės raiškos namai 

šeimai“. 

Paskaitos metu sužinosite, kas būdinga paauglystės laikotarpiui, kokiais ypatumais pasižymi jo pasaulis, kokios 

dažniausios psichologinės problemos kyla paauglystėje, kaip jas pastebėti ir padėti su jomis susidoroti. Kokie 

paauglių bendravimo ypatumai su bendraamžiais, tėvais, suaugusiais, į ką turėtų atkreipti dėmesį tėvai. 

I dalies kaina - 3 eurai. 

15 min- pertrauka. 

II - antroji dalis. Nuo 19:00 – 20:30 tėvelius ir visus norinčius daugiau sužinoti apie dailės terapiją pakviesime į 

paskaitą-patyriminę praktiką „Dailės terapija, kaip pagalba, sprendžiant paauglystės laikotarpio 

problemas“. Teorinėje dalyje glaustai apžvelgsime, kas yra dailės terapija, individuali dailės terapija, grupinė 

dailės terapija. Sužinosite, kokia dailės terapijos nauda psichoemocinei sveikatai. Aptarsime galimus tikslus, 

uždavinius, kitas galimybes bei dailės terapijoje taikomas priemones, metodus. Paskaitos dalyviai dalyvaus ir 

praktiniame dailės terapijos užsiėmime.  

Po paskaitos atsakysime į jūsų klausimus. Užsiėmimą apie dailės terapiją ves dailės terapijos specialistė Sigita 

Kupčiūnienė. 

II dalies kaina - 5 eurai. Galima dalyvauti vienoje dalyje.  

Specialistams išduodami pažymėjimai (tik dalyvavus abiejose abiejose dalyse). 

Vietų skaičius ribotas, būtina registracija. Registruotis galite telefonu 864757169, raiska@inbox.lt  ir 8 

67350655 arba elektroniniu paštu: viktorija.maslenikova@gmail.com  
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