
                        

 

 

PROJEKTAS „BŪTI TĖVAIS – GERA“ 

 

VšĮ Meno psichologijos centras  2018 m. birželio – gruodžio mėnesiais vykdė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos finansuojamą projektą „Būti tėvais – gera“.  

 Projekto tikslas – tobulinti šeimų narių savitarpio pagalbos, bendravimo, krizių įveikimo įgūdžius, 

pozityvios tėvystės gebėjimus, suteikiant naujausias psichologines žinias, pritaikant dailės bei meno terapijos 

metodus. 

Projekto įgyvendinimo partneriai buvo: 

 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija. Čia vyko mokymai „Vaiko pažinimas ir ugdymas šeimoje“ šeimai 

(22 val.) bei Pozityvios tėvystės įgūdžių grupė tėvams (16 val.). 

 Klaipėdos lopšelis – darželis „Čiauškutė“. Šioje įstaigoje buvo organizuojamos šios veiklos: Pozityvios 

tėvystės įgūdžių grupė tėvams, užsiėmimai visai šeimai „Lėlės moko, guodžia, gydo“. 

 Be jau išvardintų veiklų, pagal projektą vyko šeimų psichologinis konsultavimas (pagalba buvo suteikta 

aštuonioms šeimoms), dailės terapijos užsiėmimai krizinį nėštumą išgyvenančioms nėščiosioms, muzikos terapijos 

metodų taikymo užsiėmimai šeimoms, auginančioms 0-1 metų vaikus. Minėtos veiklos vyko VšĮ Meno 

psichologijos centro patalpose.   

Mokymų „Vaiko pažinimas ir ugdymas šeimoje“ tikslas buvo suteikti tėvams, auginantiems vaikus iki 

10 metų, naujausių, psichologiniais tyrimais paremtų žinių apie vaikų ugdymą šeimoje bei skatinti  šeimų narių 

bendrystės ryšį, taikant meno terapijos metodus. Buvo išnagrinėtos šios temos: 

1. Vaiko brandumas mokyklai, kaip auklėti vaikus iki 10 m.? Vedė psichologė D.Klumbienė; 

2. Dailės terapijos užsiėmimas šeimai „Kuriame kartu“. Vedė dailės terapeutė S.Bliudžienė, pedagogė, dailės 

terapijos praktikė E.Kasinskaja; 

3. Dažniausi vaikų elgesio sunkumai. Hiperaktyvaus ir agresyvaus vaiko pažinimas ir ugdymas šeimoje. Vedė 

psichologė D.Klumbienė; 

4. Vaiko emocijų ir elgesio sunkumai, atvejų analizė. Vedė psichologė D.Klumbienė; 

5. Kaip padėti depresiškiems, nerimastingiems, jautriems vaikams? Vedė psichologė J.Akimenkova; 

6. Dailės terapijos užsiėmimas šeimai „Pykčio valdymas“. Vedė dailės terapeutė S.Bliudžienė, pedagogė, 

dailės terapijos praktikė E.Kasinskaja; 

7. ABA terapijos principų taikymo galimybės vaiko ugdyme. Kuo ypatingas autizmo spektro sutrikimą 

turintis vaikas? Vedė ergoterapeutė, dirbanti su autistais L.Sobčikaitė; 

8. Muzikos terapija atsipalaidavimui. Vedė muzikos pedagogė D.Kanclerė; 

9. Vaiko temperamento, meilės kalba, gimimo eiliškumo svarba vaiko asmenybei. Vedė psichologė 

D.Klumbienė; 

10. Terapinių pasakų svarba vaikui. Vedė dailės terapeutė S.Bliudžienė; 

11. Kūno judesio terapijos galimybės šeimoje. Vedė judesio terapijos praktikė D.Binkauskaitė; 

12. Kaip vaikus motyvuoti piešti? Piešiame pastele, tušu, kreidelėmis. Vedė dailininkė R.Lengvenytė; 

Tėvai, auginantys vaikus iki 10 metų ir dalyvavę mokymuose „Vaiko pažinimas ir ugdymas šeimoje“, 

anketose parašė: "Daug naujos informacijos, metodikos. Vaikams patiko dailės užsiėmimai, kaip ir asmeniškai man 

atsipalaidavimas piešiant"; "Daug įdomios informacijos ir galimybė pritaikyti sau"; "Išmokome pažinti skirtingus 

vaikus (kokie gali būti nervingi, jautrūs, autistai, depresiški...)" (žr. nuotraukas). 



 Aštuonios šeimos dalyvavo Pozityvios tėvystės įgūdžių grupėje Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje, 

kurią vedė psichologė Jurgita Vainauskienė. Tėvai sužinojo apie efektyvius ir pozityvius drausminimo būdus, 

išmoko valdyti jausmus ir suprasti savo vaikus, gavo žinių apie modernius, pozityvius auklėjimo metodus, kaip 

spręsti konfliktus su vaikais, kokie yra netinkamo vaikų elgesio tikslai ir kitą naujausią psichologijos informaciją 

apie vaikų ugdymą, bei kitas žinias, kurios padės kurti harmoningus tarpusavio santykius šeimoje. 

 Džiaugiamės, kad tėvai savo atsiliepimuose ne kartą paminėjo, kad tokios veiklos yra labai naudingos ir 

reikalingos. Norėtų panašių veiklų dar. 

 

Parengė psichologė Dalia Klumbienė  

 

 
 

 
 



 
 

 


