Veiklos ir finansinė ataskaita už seminarus „Psichologinių diskusijų klubas“, vestus 2009
m. gruodį – 2010 m. vasarį Pabradės vaikų globos namuose
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 6 užsiėmimai Pabradės vaikų globos namuose. Pabradės globos
namuose užsiėmimus lanko 7 paaugliai. Žemiau pateikti trumpi užsiėmimų aprašai ir finansinė
ataskaita.
Data: 2009 12 15
Užsiėmimo tema: Bendravimo įgūdžių ugdymas I.
Aprašymas: Užsiėmimo metu ugdyti pokalbio pradėjimo, aktyvaus klausymosi įgūdžiai.
Aptariama, kas yra aktyvus klausymasis, kuo jis yra ypatingas. Keliami tikslai: kad grupės nariai
pradėtų naudoti įgytus pokalbio pradėjimo ir aktyvaus klausymosi įgūdžius kasdieniame
gyvenime.
Data: 2010 01 12
Užsiėmimo tema: Bendravimo įgūdžių ugdymas II.
Aprašymas: užsiėmimo metu ugdyti pagalbos prašymo ir atsisakymo įgūdžiai. Aptarti klausimai:
kas padeda pasakyti ne, kada reikia sakyti ne, ar lengva prašyti pagalbos, mitai apie pagalbos
prašymą. Užsiėmimo metu modeliuotos ir aptartos situacijos, kuriose vaikai bandė ko nors
atsisakyti. Keliami tikslai: įtvirtinti „ne“ sakymo ir pagalbos prašymo įgūdžius, pabandyti juos
perkelti į kasdienį gyvenimą.
Data: 2010 01 19
Užsiėmimo tema: Pasitikėjimas. Autoritetas.
Aprašymas: užsiėmimo tikslas - kad kiekvienas grupės narys pagalvotų, kas jam yra autoritetas ir
kokios savybės jam gali padėti tapti autoritetu kitiems. Užsiėmimo metu aptarta, kokiais
žmonėmis vaikai pasitiki, kas jiems yra autoritetai, kodėl svarbu turėti tokius žmones, kokiomis
savybėmis, asmenybės charakteristikomis pasižymi autoritetai. Taip pat aptariama kuo
kiekvienas grupės narys galėtu būti pavyzdžiu kitiems, kokia atsakomybė tenka būnant autoritetu
kitiems.
Data: 2010 01 26
Užsiėmimo tema: Prieraišumas.
Aprašymas: aptarta, kas yra prieraišumas kiekvienam grupės nariui, kaip jis supranta, kas yra
prieraišumas, prieraišumo teigiamos ir neigiamos pusės. Nagrinėtos grupės narių prisirišimo
istorijos. Pagrindiniai klausimai: kas yra prieraišumas, kam jis reikalingas, prie ko aš prisirišęs.
Data: 2010 02 02
Užsiėmimo tema: Patyčios I.
Aprašymas: užsiėmimo tikslai: suprasti, kas yra patyčios, kokios gali būti patyčių formos, vaikų
vaidmenys patyčių situacijose, išmokti atpažinti patyčias. Ugdyti patyčių situacijų atpažinimo
įgūdžiai. Žiūrėti ir aptarti filmukai su modeliuotomis patyčių situacijomis. Aptartos įvairios
patyčių situacijos, kokius vaidmenys jose užėmė vaikai.

Data: 2010 02 09
Užsiėmimo tema: Patyčios II.
Aprašymas: užsiėmimo metu įtvirtinama patyčių samprata. Žiūrimas ir aptariamas filmas patyčių
tematika. Aptariami būdai, kuriais galima apsisaugoti nuo patyčių, galimas elgesys patyčių
atvejų, ką gali padaryti kiekvienas, kad sumažintų patyčių mastą. Keliami tikslai: išmokti
atpažinti patyčias, tinkamai į jas reaguoti kasdieniame gyvenime.
Be šių užsiėmimų, 2010 02 06 organizuota vaikų kelionė į „Litexpo“ parodą „Mokymasis,
studijos, karjera 2010”.
Finansinė ataskaita: ataskaitiniu laikotarpiu Pabradės vaikų globos namuose seminarų išlaidos
siekia 1110 Lt.
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