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RAKTINIAI ŽODŽIAI 
Lytiškumo ugdymas, pradinis ugdymas, jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko 
lytiškumo raida. 

ANOTACIJA 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2017 m. lytiškumo ugdymas ir rengimas 
šeimai vykdomas pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 
programą (RŠLU) (toliau – Programą 

https://www.smm.lt/uploads/documents/darbo%20grupes/2%20Priedas_proj_po_galutinis.pdf).  
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse yra integruotas į įvairius 
mokomuosius dalykus (pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo (etikos arba tikybos), 
fizinio, technologijų) ir kitas veiklas. Todėl pedagogams kyla didelis poreikis įgyti 
kompetencijų, gauti praktinių patarimų, rekomendacijų kaip įgyvendinti šią programą. 
Ši pradinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimo programa suteikia tiek 
teorinių, tiek praktinių žinių bei gebėjimų jas taikyti praktikoje, įgalina pedagogus 
pradėti dialogą lytiškumo temomis su vaikais.  
Dalyvaudami šioje programoje pedagogai turės galimybę įgyti visuminę lytiškumo 
sampratą, susipažinti su ankstyvojo amžiaus vaikų ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus 
vaikų lytiškumo raidos ypatumais, aptarti ir diskutuoti, kodėl ir kaip reikia kalbėtis su 
vaikais lytiškumo klausimais, į ką atkreipti dėmesį, kokie mokymo metodai, 
informacijos šaltiniai taikytini, kaip parengti ugdomąsias veiklas, kaip bendrauti su 
tėvais (globėjais) ir kt., atskirai aptariama intelekto negalią ir autizmo spektro 
sutrikimų turinčių vaikų lytiškumo raiška ir ugdymo ypatumai. Dalyvavimas 
Programoje skatins kritinį mąstymą, didins pasitikėjimą savimi ir padės suvokti, kaip 
svarbu kurti tokį ryšį su vaiku/mokiniu, kuris stiprintų jo savigarbą, pasitikėjimą savimi, 
gebėjimą sunkiose situacijose kartu su suaugusiais, kuriais pasitikima, ieškoti 
sprendimų. 
Programos tikslas – tobulinti pradinio ugdymo pedagogų lytiškumo ugdymo 
realizavimo edukacinėje praktikoje kompetenciją, grindžiamą gebėjimu sėkmingai 
integruoti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą į ugdymo turinį bei procesą 
ir perteikti ugdytiniams aktualias žinias bei vertybines nuostatas lytiškumo klausimais, 
taikant mokymosi bendradarbiaujant modelį. 
Programos uždaviniai: 
1. Įgyti visuminę lytiškumo sampratą, susipažinti su ankstyvojo amžiaus vaikų ir 
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų lytiškumo raidos ypatumais. 
2. Skatinti pradinio ugdymo mokytojų motyvaciją tobulinti rengimo šeimai ir lytiškumo 
ugdymo kompetencijas, integruojant Programos temas į ugdymo turinį. 
3. Skatinti kritinį mąstymą, stiprinti pasitikėjimą savimi drąsiai ir laisvai kalbėtis 
lytiškumo klausimais su mokiniais, atsakyti į jiems rūpimus klausimus. 

TRUKMĖ 
Minimali mokymų trukmė 8 val., tačiau gali būti derinama su užsakovu pagal jo 
pageidavimą. 
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FORMATAS 

• Mokymai (20-30 asmenų grupei) Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto 
auditorijose (Studentų g. 39A), 

• mokymai užsakančios organizacijos patalpose, 

• nuotoliniai e-mokymai. 

NUMATOMI REZULTATAI 

Suvoks ankstyvojo amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų lytiškumo raiškos 
ypatumus. Gebės rasti, kritiškai vertinti ir naudotis patikimais informacijos šaltiniais, 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai veiklą grįsti naujausiais mokslo pasiekimais. 
Gebės planuoti ir organizuoti ugdomąsias lytiškumo ugdymo veiklas, atsižvelgdami į 
mokinių ugdymo(si) poreikius ir prioritetus, tinkamai parinkdami ir taikydami 
ugdymo(si) technologijas. 
Stiprins profesinę motyvaciją ugdyti mokinių supratimą apie šeimą, jos paskirtį ir 
vertybes, padėti vaikui geriau suvokti savo kūną ir gebėti jį priimti, skatinti sklandesnę 
ankstyvojo amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų lytiškumo raidą ir raišką, 
geriau suprasti savo ir kitų lytiškumą. 

KAINA Dėl konsultacinio seminaro kainos susisiekite žemiau pateiktais kontaktais. 

KONTAKTAI PASITEIRAUTI 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Studentų g. 39A, 08106 Vilnius.  
Stasė Ustilaitė, tel. Nr. +370 682 37 162, el. paštas s.ustilaite@pdf.viko.lt 

 


