KONFERENCIJA
TĖVYSTĖ IŠ ŠIRDIES
Junkis ir tu lapkričio 24-28 d.d

pranešėjai

Eglė ir Beatričė
Mes esame psichologės, draugės ir mamos, psichologijos studijos bei
tinklaraščio “Natūrali Motinystė” įkūrėjos. Specializuojamės tėvystės
psichologijoje, prieraišiame vaikų auginime, mūsų dėmesio centre pačių tėvų ir visos šeimos psichologinė sveikata. Mūsų šūkis augti
auginant kviečia atkreipti dėmesį į savo, kaip tėvų, vidinį pasaulį,
psichologinę sveikatą, emocinį brendimą ir taip augti kartu, auginant
savo vaikus.
Puslapis: https://www.naturalimotinyste.lt

Ieva Anskaitienė
Miego konsultantė, www.petiteprovocateur.com kūrėja ir siela.
Instagram: https://www.instagram.com/ieva.anskaitiene/?hl=en

Žydrė Dargužytė-Černiauskė
Tarptautinės ankstyvojo ugdymo programos „Trisdešimt milijonų
žodžių“ (TMŽ) ambasadorė Lietuvoje, socialinės iniciatyvos „Kalbančios
šeimos-TMŽ“ idėjinė lyderė, neuroedukacijų kūrėja nuotoliniame
„Žodžių darželyje“, neuroedukacinės studijos Kaune "Kalbančios
šeimos" steigėja, knygos "Rašymo terapija: nuo žodžio iki jausmo"
autorė.
Facebook: https://www.facebook.com/kalbanciosseimos/

Rima Kurtinaitienė
Tarptautinės žindymo organizacijos La Leche League vadovė. Mama, auginanti
penkis vaikučius: du vyresniuosius sūnus, vyresniąją dukrą ir mažuosius dvynukus:
dukrytę ir sūnelį. ''Su pirmojo sūnaus gimimu pradėjau savo nuotykių atradimų ir
mokymosi kupiną kelią per motinystės vandenis. Gimdymas, žindymas auklėjimas,
iki tol buvę teorinėmis mano, kaip socialinės darbuotojos, žiniomis, dabar turėjo
progą būti pritaikytos kasdieninėje praktikoje. ''
Facebook: https://www.facebook.com/Zindymas

REGISTRACIJA:
https://tevairysyje.lt

Roneta Virbašienė
Vienintelė Lietuvoje sąmoningos tėvystės metodo pagal Dr. Shefali
koučerė, jogos ir meditacijos mokytoja, Matėja metodo įkūrėja. Taip pat
dviejų vaikučių mama.
Puslapis: www.ronetacoaching.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ronetacoaching/
Instagram: https://www.instagram.com/ronetacoaching/

Indrė Pranaitė
Valdorfo mokyklos mokytoja, viena iš mokyklos įkūrėjų.

Agnė Gomez
Jogos mokytoja
Facebook: https://www.facebook.com/jogasuagne

Ugnė Juodytė
Psichologė, Geštalto psichoterapijos praktikė, mindfulness trenerė,
sertifikuota (ICF) koučingo specialistė. Psichologų sąjungos ir Lietuvos
įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė. Su partnerėmis jungia
daugiau nei 100 veiklių moterų bendruomenę, kurios siekia augimo savo
veiklose.

Dovilė Šafranauskė
Tėvystės koučerė, Pagarbi tėvystė idėjos autorė, RIE tėvystės
filosofijos praktikė, dvynukių mama.
Puslapis: https://www.pagarbitevyste.lt
Facebook: https://www.facebook.com/pagarbitevyste/
Instagram: https://www.instagram.com/pagarbitevyste/

REGISTRACIJA:
https://tevairysyje.lt

Jules Alvarado
The Alvarado Consulting steigėja ir Simply Healing with Jules autorė.
https://www.facebook.com/simplyhealingwithjules

Renata Preikšaitė
Medicinos psichologė. Taip pat šiuo metu yra psichoterapeutės
(egzistencinės krypties) tapsmo pusiaukelėje.
Puslapis : https://preiksaite.lt

Aurelija Mulier
Psichologė psichoterapeutė , 2 mergaičių mama, žmona ir vaikų su
specialiais poreikiais teisių specialistė ir dirba KIDS SENDIASS Croydon
organizacijos vadove.
Laisvalaikiu bėgioja, veda meditacijas, organizuoja moterų ratus, klajoja su
savo šunimis po miškus ir moko lietuvių kalbos bei istorijos šeštadieninėje
Lituanistinėje Etnokultūros ir Dramos mokykloje 'Bitė' Londone.
Puslapis: https://www.counselling-directory.org.uk/counsellors/aurelijamulier

Greta Urbonavičiūtė
Vaikų ir paauglių psichoterapeutė, savo darbe taikanti prieraišumo,
psichoanalitinę teorijas, bei neuromokslą.

Gintarė Kemeklienė
Šokėja, dainininkė, muzikos ir šokio pedagogė, muzikos ir šokio
edukacinės programos "Solis" įkūrėja/autorė.
Puslapis : www.soliopamoka.lt

REGISTRACIJA:
https://tevairysyje.lt

Kamal Ahamada
Mokytojas ir lektorius, skaito pranešimus rasės, kultūros, tapatybės ir
įvairovės temomis. Šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje.

Akvilė Giniotaitė
VU edukologijos mokslų doktorantė, lytiškumo ugdymo specialistė VšĮ
„Įvairovės ir edukacijos namai", diskusijų grupės Facebook'e „Ne
Kopūstų Vaikai" įkūrėja ir autorė.
Facebook :https://www.facebook.com/groups/nekopustuvaikai/

REGISTRACIJA:
https://tevairysyje.lt

KONFERENCIJA
TĖVYSTĖ IŠ ŠIRDIES
LAPKRIČIO 24 DIENA TREČIADIENIS

1

Eglė ir Beatričė
Natūrali Motinystė – kas tai?

2
Ieva Anskaitienė
Kaip susidraugauti su miegu vaikų (ir ne tik!) miego ritualai

3
Žydrė Dargužytė-Černiauskė
Patyriminis vaikų ugdymas –
dėmesys į asmenybę ir santykį

4
Rima Kurtinaitienė
Kaip prisijaukinti žindymą

REGISTRACIJA:

https://tevairysyje.lt

KONFERENCIJA
TĖVYSTĖ IŠ ŠIRDIES
LAPKRIČIO 25 DIENA KETVIRTADIENIS

1

Roneta Virbašienė
Sąmoninga tėvystė ir mūsų ego

2
Indrė Pranaitė
Alternatyvus ugdymas Valdorfo
mokykloje

3
Agnė Gomez
Kaip atsipalaiduoti tėvystėje
jogos pagalba

4
Ugnė Juodytė
Perdegimas šeimoje, kaip tai
atpažinti

REGISTRACIJA:

https://tevairysyje.lt

KONFERENCIJA
TĖVYSTĖ IŠ ŠIRDIES
LAPKRIČIO 26 DIENA PENKTADIENIS

1

Dovilė Šafranauskė
Hand in Hand filosofija – apie tai,
kaip vieniems kitų klausytis

2
Jules Alvarado
Kaip išsėdėti nepatogume vaikystės traumų ir patirčių
šešėliai

3
Renata Preikšaitė
Ką daryti, kai aplinkiniai teisia
mūsų pasirinkimus

4
Aurelija Mulier
Vaikų ir paauglių motyvacija ir
atsparumas

REGISTRACIJA:

https://tevairysyje.lt

KONFERENCIJA
TĖVYSTĖ IŠ ŠIRDIES
LAPKRIČIO 27 DIENA ŠEŠTADIENIS

1

Greta Urbonavičiūtė
"Kitokie vaikai” - skubėjimas
diagnozuoti, “etikečių” klijavimas.
(Elgesio sutrikimai, ADHD, Autizmas)

2
Gintarė Kemeklienė
Ankstyvas meninis vaikų
lavinimas

3
Kamal Ahamada
Atvirumas kitam ir kitokiam

4
Akvilė Giniotaitė
Kaip ir kada su vaikais ir paaugliais
kalbėtis apie lytinius santykius ir
pornografiją

REGISTRACIJA:

https://tevairysyje.lt

