
                  

 

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (PEDAGOGŲ) 

Pavadinimas lietuvių kalba Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę 

 

Pavadinimas anglų kalba The Real Dream: Conversations about Friendship and Love 

Programos kodas 213001316 

Apimtis kreditais arba trukmė val. 40 val. 

Programos tipas pagal profesiją Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

Programos tipas pagal kryptį 

 
*Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa 

Dalyvių tikslinė grupė 

 

*Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

*Dalykų mokytojai 

*Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, organizuojančių 

skyrių vedėjai 

*Pagalbos mokiniui specialistai 

*Pradinio ugdymo mokytojai 

*Profesijos mokytojai 

Programos lygis 

 
*Institucinio lygio programa 

Kontaktinio mokymosi trukmė 24 val (įskaitant 12 val. konsultacijų nuotoliniu būdu)  

Savarankiško mokymosi trukmė 16 val. 

Reikalavimai programos dalyviams 

(programos reikalavimai) 
- 

Programos aprašymas Trumpas pristatymas. Edukologijos tyrimų institutas kartu su 

Santuokos ir šeimos studijų centru parengė pedagoginės 

kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Reali svajonė: pokalbiai apie 

draugystę ir meilę“, skirtą pedagogams ir mokyklų visuomenės 

sveikatos specialistams, siekiantiems įgyvendinti nacionalinę 

bendrojo ugdymo programą „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei 

rengimas šeimai”.  

Seminaro programą ir metodinę priemonę, skirtą mokytojams, 

parengė gyd. psichiatras, Šeimos ir santuokos studijų programos 

vadovas Tarptautiniame teologijos institute Trumau (Austrija) 

Gintautas Vaitoška.   

Programa skirta pedagogų praktiniam pasirengimui integruoti 

naują nacionalinės programos turinį į pamokų planus. 

Kvalifikacijos tobulinimo programoje bus išdėstytas trylikos 

pokalbių su mokiniais ciklas, kuris padės seminaro dalyviams 

pasirengti pokalbiams su moksleiviais lytiškumo, draugystės, 

meilės ir šeimos temomis.  

Programos paskirtis. Suteikti pedagogams galimybes pasirengti 

savarankiškai įgyvendinti „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai“ programą, kuri siekia padėti moksleiviams 

„išsiugdyti doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios, 



masinės kultūros įtaikai atsparios asmenybės bruožus“, svarbius 

„žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams 

plėtoti, funkcionaliai šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir 

motinystės įgūdžiams įgyti.“ 

Programos sandara. 

Teorinė dalis (12 val.) 

Pateikiami informaciniai tekstai, kurių analizė  papildoma 

pedagoginių žaidimų pagalba išgyvenamais patyrimais. 

Numatomos temos:   

1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

(SLURŠ) programos nuostatos ir ir sampratos. 

2. Sveikatos ir lytiškumo  supratimo svarba skirtinguose 

mokinių amžiaus tarpsniuose 

3. Vyraujančios teorijos apie vyrų ir moterų santykius  

4.  Šeimos svarba žmogaus savivertei, meilės patyrimui ir 

asmeninio išsiskleidimo siekiui; 

5. Prigimtinio lytinio tapatumo priėmimo svarba. 

Savarankiškas darbas (16 val.)  

Pokalbių apie sveikos gyvensenos svarbą integravimo į 

dalyko arba bendrojo ugdymo pamokas planavimas 

siekiant padėti moksleiviams:  

• išsiugdyti pagarbų ir draugišką santykį su stereotipus 

neatitinkančiais draugais, 

• suvokti galimą emocinį skausmą, kylantį iš savęs 

nepriėmimo;  

• suvokti draugystės dinamiką, atskirti meilę nuo 

įsimylėjimo, įvertinti neverbalinės išraiškos galią 

tarpasmeniniuose, ypač intymiuose santykiuose; 

atskleisti  išmintingos, skausmingų patyrimų galimybę 

sumažinančios meilės vystymo kryptį 

Konsultacijos nuotoliniu būdu - 12 val. 

Individualus ar grupinis  dalyvių konsultavimas rengiant 

savarankišką darbą virtualioje aplinkoje. 

RENGINIAI 

Tipas Seminaras 

Vykdymo adresas  

Pradžia YYYY-MM-DD 

Pabaiga YYYY-MM-DD 

Mokymo kalbos  

Dalyvio mokestis 65 Eur 

Ar pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenims 
Ne 

Registracijos nuoroda  

Registracijos pradžia  YYYY-MM-DD  

Registracijos pabaiga YYYY-MM-DD 

Koordinatoriaus telefonas (8 37) 327875 

Koordinatoriaus el.paštas vaida.luksiene@vdu.lt 

 


