PROGRAMA
Kovo 25 d., šeštadienis- „Nuo gimimo iki mokyklos (7 m.)“
10.00 Konferencijos atidarymas.
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio žodis,
LR švietimo ministrės Jurgitos Petrauskienės žodis.
10.25 -11.10 Bandantys ir išbandantys: didelės mažųjų manipuliacijos ir teisingi riboženkliai
(Psichologė Jūratė Bortkevičienė)
11.10 – 11.45 Stebintys ir stebinantys: jei gyvensiu pagal Jūsų pavyzdį, mama ir tėti, tai kas Jūs tokie?!
(Kun. Ričardas Doveika)
11.45 – 12.15 Keisti nuostatas į ankstyvąjį vaikų ugdymą negalima laukti. Kur dėsime kablelį?
(Lekt. Laima Jankauskienė)
12.15 – 13.00 Penkios meilės kalbos: kaip atpažinti vaiko meilės kalbą?
(Lekt. Vilius Bernatonis, Šeimos universitetas)
13.00 – 14.00 Pietūs
14.10 – 14.50 “Kitokie?”: gal kitoks esi tu, o ne aš? Kaip priimti ypatingus vaikus?
(Lekt. Smiltė Juraitė ir jos moderuojama diskusija)
14.50 – 15.35 Savarankiškumas: ką daryti tėvų - sraigtasparnių laikmetyje?
(Dr. Austėja Landsbergienė)
15.35 – 16.20 Sveiki ir sotūs: mitybos mitai ir tikrovė (Gyd. Vaidotas Urbonas)
16.20 – 16.30 Pertrauka
16.30 – 17.15 Skyrybų vaikai: tarp netekties ir ištikimybės (Lekt. Aušra Kurienė)
17.15 – 18.00 Tikri ir tikrinantys: broliai ir seserys - karas ir taika namuose (Lekt. Ieva Šuipė)
Kovo 26 d., sekmadienis „Nuo pirmoko iki abituriento“
10.00 Konferencijos atidarymas.
10.10 -10.45 Stumk - trauk, leisk - uždrausk: ką skatinti, o ką stabdyti? (Lekt. Tatjana Gedutienė)
10.45 – 11.30 Myliu, bet tyliu: meilė pirma ir tikrai tikrai paskutinė (Psichologė Jūratė Bortkevičienė)
11.30 – 11.40 Pertrauka
11.40 – 12.10 Praleisti pamokas mokykloje? Nieko tokio? (Dr. Rita Dukynaitė)
12.10 – 12.55 Nealkani ir išbadėję: kaip sugirdyti 5 litrus vandens ir kaip sugrūsti 5 tūkstančių metų teisingo
režimo žinių? (Lekt. Justina Ližaitienė)
12.55 – 13.55 Pietūs
13.55 – 14.15 „Už saugią Lietuvą“ – kai susitelkimas veda į pokyčius.
(Prezidentės patarėja Marija Dautartaitė)
14.15 – 15.00 Širdingi ir išmintingi: vaiko emocinio intelekto lavinimas (Lekt. Vilma Juškienė)
15.00 – 15.45 Netekę: mirtis ir jos veidai (Lekt. Paulius Skruibis)
15.45 – 16.00 Pertrauka
16.00 – 16.30 Neformalusis ugdymas: nauda vaikui - galvosūkis tėvams (Lekt. Tomas Rakovas)
16.30 – 17.00 Kūrybiškumo pradžiamokslis: arba ką tėvams turi pasakyti menininkas?
(Aktorius Justas Tertelis)
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