NEMOKAMA 4 DIENŲ TĖVAI RYŠYJE KONFERENCIJA

PRAKTIKA - PAPRASTAI
IR AIŠKIAI
BALANDŽIO 24 - 27

Leslie Potter
Psichoterapeutė, tėvystės koučerė, Purejoy
Parenting įkūrėja.
https://purejoyparenting.com

Gintarė Visockė-Vadlugė
Lektorė, darželio Prasminga vaikystė įkūrėja, bet visų
svarbiausia - keturių vaikų mama.
https://www.prasmingavaikyste.lt

Simona Bakėjienė
Žmona ir trijų vaikų mama.
https://www.myhero.lt/myhero-sistema/

Enrika Benevičienė
Trijų vaikų mama, Nesmurtinės komunikacijos metodo
praktikė, projektų švietimui autorė ir įgyvendintoja, lektorė,
VšĮ Ugdymo Meistrų | Patirčių slėnis bendrakūrėja.
https://www.ugdymomeistrai.lt

Dovilė Urbanavičienė
Prieš 8 metus įkūrė ir vadovauja Miško mokyklai ir darželiui
Klaipėdoje. Atstovauja organizaciją tarptautinėse asociacijose:
Unesco mokyklų tinkle, Forest school asociacijoje. Dviejų
vaikų mama, kuriems 6 ir 8 metai, taigi lauko praktikose ir
iššūkiuose gyvena ne tik darbe, bet ir šeimoje!
https://misko-darzelis.lt

Mindaugas Vidugiris

Sertifikuotas Marshall Goldsmith koučeris, vidinės
organizacijų kultūros formavimo, krizių valdymo ir asmeninio
tobulėjimo ekspertas, stovintis už „Masters of Calm“ ir
„Whatansu“ iniciatyvų, tėtis.
https://vidugiris.pro

Jurga Dapkevičienė
Psichologė psichoterapeutė, teikia privačias psichologo
konsultacijas ir psichoterapiją suaugusiems asmenims.
https://psichologejurga.lt

registruotis čia: tevairysyje.lt

Janet Allison
Boys Alive! įkūrėja ir tinklalaidės ON BOYS vedėja. Lektorė,
edukologė, šeimų konsultantė jau 25 metus. Padeda
šeimoms auginti mylinčius, pasitikinčius berniukus.
https://go.boysalive.com/decode

Daiva Tamulionienė
Žmogus, smalsaujantis duomenų apsaugos srityje jau
daugiau nei 15 metų Valstybinėje duomenų apsaugos
inspekcijoje, o nuo šiemet tiesiogiai teikiant paslaugas
įvairiems subjektams tvarkantiems asmens duomenis
Advokatų profesinėje bendrijoje „iLAW“. "Esu žmogus,
kuriam iš ties rūpi ugdyti, šviesti visuomenę, ir visų
pirma mūsų mažuosius."
https://lt.linkedin.com/in/daiva-tamulionienė-4297a415b

Emilija Vareikytė
"Miško mokyklos" pradinių klasių mokytoja, vaikų nešiojimo
konsultantė ir penkiamečio žmogaus mama.
https://misko-darzelis.lt

Ugnius Leimontas
Dėmesingumo, meditacijos bei savityros mokytojas, knygos
apie vaikų meditaciją "Esu Tyloje" autorius. Konsultuoja
savityros, emocinio sąmoningumo klausimais. Organizuoja
Tylos stovyklas.
https://www.facebook.com/EsuTyloje

Lawrence J Cohen
Psichologas ir knygų apie vaikų žaidimo prasmę ir žaidimo
terapiją vaikams autorius.
https://www.playfulparenting.com/a-about.htm

Indra Laučytė – Šarnė
Ieškotoja, partnerė, 2 paauglių pamotė ir santykių mentorė.
“”Prieš 5 metus tapau jungtinės šeimos dalimi ir susidūriau
su man nepažinta realybe. Visuomenės stigma ir
informacijos trūkumas mane paskatino ne stebėti, o veikti.
Taigi, pagrindinis mano tikslas šiame gyvenimo etape palaikyti ir nukreipti visus, kurie susiduria su iššūkiais
antrosiose šeimose bei tarpusavio santykiuose”.
www.indralaucyte.lt
https://www.instagram.com/violetindra/
https://spoti.fi/3qxijjo

registruotis čia: tevairysyje.lt

Raminta Lapinskaitė
Moterų saviugdos trenerė, knygų “Meilė sau” ir “Palaimintos
moterys” autorė.
IG: lapinskaiteraminta
www.ramintalapinskaite.lt

Dovilė Šafranauskė
Mama, Pagarbios tėvystės koučerė, Hand in hand filosofijos
profesionalė, Mylu.lt įkūrėja, tėvų bendrystės grupės
„augantys tėvai“ bendraautorė. Dovilę rasite paskyrose:
@mylu.lt; @pagarbitevyste; @miegopelytes.

Sigita Valevičienė
Psichologė, mama.
http://sigita.eu

Rima Knabikaitė
Vidinio pasaulio tyrinėtoja, emocijų ir jausmų atpalaidavimo
konsultantė “Šiame pasaulyje atlieku daugelį vaidmenų:
dukros, draugės, mamos, vadovės ir mylinčios bei mylimos
moters. Mano širdį be galo džiugina prieš kelerius metus
sunkiu gyvenimo metu atrasta emocijų atpalaidavimo
technika. Šia technika vadovaujuosi ir konsultuodama
žmones, kurie ieško vidinės ramybės ir resursų gyventi taip,
kaip jiems norisi.”
https://www.facebook.com/The-Well-of-Inner-ResourcesEmotional-release-coaching-107117574994909/

Pam Leo
Edukologė, šeimų konsultantė, dula, mama ir močiutė.
https://bookfairypantryproject.org

JOVITA STARKUTĖ
Edukologė, švietimo vadybos lektorė, konsultantė, Family
Lab Academy – visuminio ugdymosi šeimai akademijos
įkūrėja. Knygos „Kaip auginti savarankiškus, kūrybiškus
vaikus“ bendraautorė. Viena iš „Šiaurės licėjus“ įkūrėjų,
kūrėjų, direktorė.
www.familyacademy.lt
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Leslie Potter
Kaip surasti ramybę, kai aplink siautėja
jausmų ir minčių audros?

Gintarė Visockė-Vadlugė
Kaip kurti ryšį tarp naujos jungtinės šeimos
narių?

Simona Bakėjienė
Sveikatingumas viduje ir išorėje : kodėl svarbu
išmintingai maitintis ir mankštintis?

Enrika Benevičienė
Susitarimai šeimoje - kaip tartis ir kaip
susitarimų laikytis?

Dovilė Urbanavičienė
Rizikos, iššūkiai, pavojai ir saugumas lauke su
vaikais

Mindaugas Vidugiris
Tėčio ir sūnaus santykiai – nuo ko pradėti,
kaip, kas svarbiausia?
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Jurga Dapkevičienė
Ką daryti, kai pykstam ir savęs už tai nemylim

Janet Allison
Bendravimo su sūnumis ypatumai: kodėl
kalbantis svarbu kažką veikti kartu?

Daiva Tamulionienė
Pavojai vaikams skaitmeninėje erdvėje: kaip
galime padėti savo vaikams ir ką turime
žinoti?

Emilija Vareikytė
Kaip (iš)gyventi su savo ir vaikų emocijomis?

Ugnius Leimontas
„Jei kiekvieną aštuonmetį išmokytume
medituoti, užtektų vos vienos kartos, kad
pasaulyje išnyktų prievarta“- Dalai Lama

Lawrence J. Cohen
Žaidimo svarba mūsų vaikų gyvenime ir
tarpusavio santykiuose

Indra Laučytė – Šarnė
Komunikacija ir baziniai susitarimai su
antraisiais vaikų namais
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Raminta Lapinskaitė
Kaip mylėti save, kad galėtumėm mylėti
vaikus?

Dovilė Šafranauskė
Kaip prisijaukinti naujus įgūdžius ir kur tam
rasti palaikymo ir motyvacijos?

Sigita Valevičienė
Kas atsakingas už mūsų laimę?

Rima Knabikaitė
Kas atsakingas už mūsų jausmus ir emocijas?

Pam Leo
Kodėl ryšys su vaikais svarbesnis už bet
kokius tėvystės patarimus?

Jovita Starkutė
Kokybiško ir turiningo laiko kūrimas su
vaikais augant drauge su jais
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Galimybė dar kartą perklausyti patikusius, arba paklausyti
tuos pokalbius, kurių nespėjote išgirsti per pirmas tris
dienas!
Leslie Potter

Ugnius Leimontas

Kaip surasti ramybę, kai aplink
siautėja jausmų ir minčių audros?

„Jei kiekvieną aštuonmetį
išmokytume medituoti, užtektų vos
vienos kartos, kad pasaulyje išnyktų
prievarta“- Dalai Lama

Gintarė Visockė-Vadlugė

Lawrence J. Cohen

Kaip kurti ryšį tarp naujos jungtinės
šeimos narių?

Žaidimo svarba mūsų vaikų
gyvenime ir tarpusavio santykiuose

Simona Bakėjienė

Indra Laučytė – Šarnė

Sveikatingumas viduje ir išorėje :
kodėl svarbu išmintingai maitintis ir
mankštintis?

Komunikacija ir baziniai susitarimai su
antraisiais vaikų namais

Enrika Benevičienė

Raminta Lapinskaitė

Susitarimai šeimoje - kaip tartis ir
kaip susitarimų laikytis?

Kaip mylėti save, kad galėtumėm mylėti
vaikus?

Dovilė Urbanavičienė

Dovilė Šafranauskė

Rizikos, iššūkiai, pavojai ir saugumas
lauke su vaikais

Kaip prisijaukinti naujus įgūdžius ir kur
tam rasti palaikymo ir motyvacijos?

Mindaugas Vidugiris

Sigita Valevičienė

Tėčio ir sūnaus santykiai – nuo ko
pradėti, kaip, kas svarbiausia?

Kas atsakingas už mūsų laimę?

Jurga Dapkevičienė

Rima Knabikaitė

Ką daryti, kai pykstam ir savęs už tai
nemylim

Kas atsakingas už mūsų jausmus ir
emocijas?

Janet Allison

Pam Leo

Bendravimo su sūnumis ypatumai:
kodėl kalbantis svarbu kažką veikti
kartu?

Kodėl ryšys su vaikais svarbesnis už
bet kokius tėvystės patarimus?

Daiva Tamulionienė

Jovita Starkutė

Pavojai vaikams skaitmeninėje
erdvėje: kaip galime padėti savo
vaikams ir ką turime žinoti?

Kokybiško ir turiningo laiko kūrimas
su vaikais augant drauge su jais

Emilija Vareikytė
Kaip (iš)gyventi su savo ir vaikų
emocijomis?
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Įsigyti įrašus galima čia: tevairysyje.lt

Įsigijusiems konferencijos įrašus, atsiųsime visų 4
konferencijos dienų pokalbius, kuriuos galėsite
perklausyti tiek kartų, kiek norėsis namuose
neribotą laiką. O taip pat kartu su konferencijos
įrašais gausite konferencijos svečių ir mano
paruoštas dovanas jums:

Video įrašą, kaip po skyrybų supažindinti vaikus
su antrąja puse
Video įrašą su tempimo pratimais
Paruoštuką su sveikais greitais receptais
10 žingsnų vadovą, kaip kurti ryšį su vaiku
Video įrašą, kaip kalbėtis apie lytinius santykius ir pornografiją su
vaikais ir paaugliais
Atmintinę, kaip padėti sau ir vaikui geriau vieni kitus išgirsti
Video įrašą, kaip kalbėtis su vaikais kai jie neklauso
Saugaus interneto filtravimo programų vaikams atmintinę
Video įrašą, kaip tartis šeimoje dėl ekrano laiko
Atmintinę su pagrindinėmis klaidomis, kurių reikėtų vengti
kalbantis su berniukais
Video įrašą, kaip tartis su partneriu dėl vaikų auklėjimo
Video įrašą apie bendravimo su paaugliais iššūkius

Įsigyti įrašus galima čia : tevairysyje.lt
Iki konferencijos pradžios (balandžio 24 dienos)
Visų įrašų kaina

tik 57 eurai
prasidėjus konferecijai įrašų kaina bus

97 eurai

