
 

 

Šiuo metu žmogaus raidos sampratoje stiprėja tendencijos, išryškinančios  ankstyvosios vaikystės sąsajas su tolimes-

niu žmogaus gyvenimu ir gebėjimu  adaptuotis socialinėje terpėje. Pirmieji socialiniai vaiko santykiai laikomi vėles-

niųjų prototipais, todėl svarbu suvokti, kokie tie veiksniai yra, ir kaip jie veikia.  

Mūsų visuomenėje iškyla vis daugiau problemų, sprendžiant vaikų ir paauglių 

elgesio bei socializacijos sutrikimus. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į rizikos 

veiksnius, skatinančius asocialaus elgesio formavimąsi. Taip pat svarbu supras-

ti prigimtinių žmogaus savybių (temperamento ) ir įgytų per prieraišumo pro-

cesą bei tarp asmeninę sąveiką,  ryšį, jų svarbą nepageidaujamo elgesio pre-

vencijai.   

Šio seminaro tikslas : pateikti pedagogams naujus šiuolaikinio požiūrio į psi-

chosocialinę raidą aspektus ir rizikos faktorius žmogaus gyvenime, suteikti žinių apie temperamento supratimą, so-

cialinį prieraišumo fenomeną. 

Seminaro metu mokysitės ir gilinsite įgūdžius apie : 

 temperamento įtaką vaiko pirminei socializacijai, 

 rizikos veiksnius, skatinančius asocialaus elgesio formąvimąsi, 

 temperamento bruožų raiškos sąsajas su aplinka ir tarpasmenine sąveika kaip nepageidaujamo elgesio 

prevenciją, 

 vaiko vidinių paskatų sistemą, prieraišumo formavimąsi, 

 prieraišumą kaip procesą ir prisitaikymą gyvenime, 

 įgimtos determinantės ir aplinkos poveikį; vaiko socialinę kompetenciją mokykloje.  
 

Šis seminaras priskirtinas seminarų ciklui „Kaip atpažinti vaiko specialiuosius poreikius ir jam padėti”. Ciklą sudaran-
tys seminarai: 

1. Vidinių paskatų formavimasis ir įtaka vaiko psichosocialinei raidai (Aušrelė Matukevičiūtė, lapkričio  4 d. 13 val.). 

2. Emociniai, bendravimo ir socializacijos sunkumai (Diana Meškauskaitė, lapkričio 19 d.). 

3. Hiperaktyvumo ir elgesio sunkumai mokykloje (Diana Meškauskaitė, gruodžio 10 d.). 

4. Vaiko raidos sutrikimai, įskaitant autizmą (Aušrelė Matukevičiūtė). 

5. Kaip mokytojui išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir gyvenimo (Diana Meškauskaitė). 

 

2014 m. lapkričio 4 d. 13 val. įvairių švietimo įstaigų pedagogus, socialinius pedagogus, specialiuosius 
pedagogus, pedagoginių-psichologinių tarnybų specialistus,  mokinių tėvus  

kviečiame į seminarą 

Vaiko vidinių paskatų formavimasis ir įtaka psichosocialinei raidai  

Seminaro vadovė –   
Aušrelė Matukevičiūtė, medicinos psichologė Vilniaus universiteto  ligoninės „Santariškių klinikos” filia-

lo Vaikų ligoninės Vaiko raidos centre.  

REGISTRACIJA internetu www.mtc.lt  arba telefonu 8652 50995 (9.30-17.00, d.d.) 

Seminaro kaina - 110 Lt/ 31,86 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų pavedimu arba grynais ).   

Kada? - 2014 m. lapkričio 4 d., antradienį, 13.00-17.35. Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus.  

Kur? -  Vilniaus mokytojų namų Mokymosi ir informacijos centre, Vilniaus g. 39. 


