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Asmens lytiškumo samprata šiandien tapo skirtingų pasaulėžiūrų susikirtimo lauku, kuriame neretai 

paminami žmogaus orumo ir pagarbos principai. Todėl VDU Edukologijos institutas kartu su 

Santuokos ir šeimos studijų centru parengė 107 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą  

„Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“ (LURŠ), skirtą pedagogams ir mokyklų visuomenės 

sveikatos specialistams, siekiantiems įgyvendinti bendrojo ugdymo programą „Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai”, kuri yra registruota AIKOS sistemoje. LURŠ programą 

sudaro 4 auditoriniai seminarai ir dalyvių savarankiškas darbas: užduočių atlikimas, lektorių 

konsultacijos bei atsiskaitymai nuotolinėje aplinkoje. Auditoriniuose seminaruose
1
 asmens 

lytiškumo, sveikatos, šeimos ir santuokos sampratos bei ugdymo principai aptariami  

antropologiniu, psichologiniu, medicininiu ir edukologiniu požiūriu. Seminarų lektoriai  –

"Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai" (ŠLURŠ) programos (patvirtintos ŠMM 2016 

10 25) rengėjai ir konsultantai: prof. dr. Andrius Narbekovas, gyd. psichiatras Gintautas Vaitoška, 

gyd. genetikas prof. dr. Danielius Serapinas, prof. dr. Birutė Obelenienė. Dalyviams nuotolinėje 

aplinkoje bus prieinami vadovėliai, metodinė ir vaizdo medžiaga, kurią jie galės kūrybingai 

panaudoti savo dalyko pamokose.   

Dalyviams, įvykdžiusiems programą, išduodami VDU Edukologijos instituto kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai (107val.).  

Registracija internetu iki kovo 18 d:   https://goo.gl/forms/pUGD6LGct3PlMuox1 

Programos dalyvio mokestį (125 €) reikia pervesti į Vytauto Didžiojo universiteto sąskaitą Nr. 

LT04 7044 0600 0284 8625. Įmokos paskirtis – programa “Lytiškumo ugdymas ir rengimas 

šeimai” (būtinai nurodykite įmokos paskirtį). Įmokos pavedimo kopiją prašome atsiųsti elektroniniu 

paštu (vaida.luksiene@vdu.lt). 
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Preliminarus
2
 seminarų tvarkaraštis 

Seminaras Data Tema Lektorius 

I  03 20  Skirtingų antropologijų įtaka žmogaus 

lytiškumo sampratai 

prof. dr. A.Narbekovas 

II 04 24 Paauglystė ir skaistumo psichologija 

 

gyd. G. Vaitoška 

III 05 24 Jaunimo sveikata ir jos išsaugojimo 

principai  

gyd. prof. dr. D.Serapinas 

IV  06 06 Bendrosios ugdymo programos SLURŠ 

principų taikymas ugdymo procese  

prof. dr. B. Obelenienė 

Programos auditoriniai seminarai vyks 411 a. Gimnazijos 7, Kaune nuo 10 iki 17 val.  

 

Papildomos informacijos kreiptis į Vaidą Lukšienę, VDU Edukologijos institutas: el. p. 

vaida.luksiene@vdu.lt, tel. (8 37) 327875. 
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 atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus, seminarų datos gali keistis 
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