Tėvystės antradieniai

Ką gali tėvai?
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Paauglystė ir namų taisyklės
Tėvai kartais iškelia rankas, sakydami „Viskas, nesusitvarkau, neklauso, daro ką nori!".
Kartais situacija tiek įkaista, kad tėvai jaučiasi pasimetę, bejėgiai ir net nebežino, kaip
susikalbėti su savo vaiku. Kartais vaikai tampa nekalbūs, arba atvirkščiai – demonstruoja
agresyvų elgesį, įtampa namuose tampa sunkiai pakeliama.
Kas vyksta? Kodėl vaikai laužo nusistovėjusias šeimos taisykles? Ar tai noras demonstruoti savo laisvą pasirinkimą, kovoti su tėvais, o gal negebėjimas atsispirti savo norams,
impulsams?
Apie tai, kodėl svarbu turėti šeimoje taisykles, kaip nustatyti ribas, kaip jų laikytis ir kurti
santykį su augančiomis asmenybėmis.
Lektorius Evaldas Karmaza, psichologas-psichoterapeutas, psichodramos specialistas
ir treneris. Specializacija: darbas su jaunimu, seminarai tėvams ir pedagogams.
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Probleminis vaikų elgesys: ką jis reiškia ir
kaip elgtis tėvams
Kiekvieną netinkamą ar tėvams nesuprantamą vaiko elgesį lemia tam tikros priežastys.
Supratus, kas konkrečiu atveju galėjo išprovokuoti vaiko poelgius, kur kas lengviau tėvams
tinkamai sureaguoti.
Paskaitoje bus kalbama apie galimas vaiko elgesio priežastis ir reagavimo būdus. Taip pat
apie metodus, padedančius keisti netinkamą vaikų elgesį, ir kaip jį priimti.
Lektorė Aušra Kurienė, „Paramos vaikams centro“ direktorė, psichologė psichoterapeutė
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Ką reiškia būti tūkstantmečio vaikais ir jų
tėvais?
Šiuolaikinė arba „Millennium“ (tūkstantmečio) karta – tai gimusieji paskutiniaisiais XX
amžiaus dešimtmečiais, dar kitaip vadinama Y, Z karta. Tai karta, kuri turi savo išskirtines
vertybes, skirtingą mąstymo ir gyvenimo būdą, ypatingus požiūrius, elgesį, lūkesčius,
įpročius. Jų pasaulis skaidosi į dvi dalis: virtualų ir realų. Bendravimo ypatumus lemia
pakitusi socialinė aplinka bei informacinės technologijos. Tėvų, partnerių, vaikų, mokytojų
bei draugų bendravimas įgauna naujas, netikėtas spalvas.
Lektorė Ernesta Remouchamps – psichologė, psichoterapeutė, užsiimanti individualia
praktika, konsultuojanti suaugusius, poras bei paauglius, ir mama, auginanti X ir Y kartos
vaikus.
Seminaro vieta:

Laikas:

Trukmė:

J. Balčikonio g. 7,
verslo centras „Technopolis“,
Gama korp., 1 a.

18:00

2 val.

www.mentor.lt

Projektas „Ką gali tėvai?“
remiamas Vilniaus miesto
savivaldybės lėšomis.
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