PROJEKTAS: „VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS, SKATINANT
INOVATYVIŲ PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PLĖTRĄ“
Š. m. vasario mėnesį vykdydami projektą „Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas,
skatinant inovatyvių psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą“ organizavome septynis
renginius vaikams, tėvams, moterims, specialistams.
Vasario 3 d. Šateikių vaikų dienos centre vyko psichologinis užsiėmimas, kurio tema –
„Sąmoningumo meditacija savivertės kėlimui“. Centro lankytojai iš pradžių pabandė trumpus
meditacijos pratimus, o vėliau vaizduotės pagalba ieškojo vidinių resursų. Vaikai atsipalaidavo,
nuramino jausmus, tada įvairia technika piešė, net vaidino savo vidinį pasaulį. Užsiėmimo metu
paaiškėjo, kad kiekvienas žmogus nori būti priimtas, suprastas ir įvertintas. Vaikai pasakojo,
kaip smagu iš mokytojos, mamos ar draugų sulaukti pagyrimo, tačiau prisipažino, kad patys retai
kada sako vieni kitiems gerus žodžius. Kartu su psichologe vaikai pasimokė keletą pratimų, kaip
rasti savyje vidinių resursų ir pasidalyti jais su draugais. Užsiėmimo pabaigoje vaikai jautėsi
atsipalaidavę, labiau pasitikintys savimi.

Vasario 4 dieną Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje vyko praktinis – patyriminis
renginys „Dėmesingas įsisąmoninimas (mindfulness) savikontrolei gerinti“. Renginio metu
šeštokai kartu su psichologe Vaida siekė išsiaiškinti kas tas dėmesingas įsisąmoninimas. Vaikai
dalijosi savo patirtimi, kaip jiems sekasi būti dėmesingiems, kaip geba save ir savo kylančius
jausmus bei emocijas kontroliuoti. Pasiskirstę porose vaikai mokėsi dėmesingo kalbėtojo ir
dėmesingo klausytojo vaidmenų. Aptarti sunkumai būnant viename ir kitame vaidmenyje.
Padedami psichologės praktikavo įvairius būdus, kurie padeda sukaupti ir išlaikyti dėmesį.

Vasario 10 d. vyko praktinis- patyriminis renginys pedagogams „Kaip stiprinti vaikų ir
paauglių psichinę sveikatą? Dalyvavo 25 Plungės rajono mokytojai ir pagalbos specialistai,
kurie patobulino savo emocinį raštingumą, mokėsi pažinti profesinį perdegimą, pabandė keletą
streso įveikos metodų.

Vasario 12 dieną Vyskupo M.Valančiaus pradinės mokyklos 2 klasės mokiniai
dalyvavo praktiniame patyriminiame renginyje vaikams ir paaugliams „ Vaizdinės relaksacijos
pratimai emocinei būsenai harmonizuoti“. Vyko diskusija „Spalvotas mūsų pasaulis“, buvo
klausoma pasakos „Spalvoti pieštukai“ . Aptarta, kokios artėja šventės (vasario 14-oji ir vasario
16-oji), ką jos reiškia žmogui. Organizuota praktinė veikla „Mandalos- „Aš myliu šeimą ir
Lietuvą“ spalvinimas. Aptariama, kas yra mandala. Pateikiama instrukcija: širdies formos
mandalą kiekvienas mokinys spalvina trim spalvomis: geltona, žalia, raudona. Skambant
relaksacinei (gamtos garsų) muzikai, vaikai spalvino mandalas, po to jas apžiūrėjo ir aptarė.
Organizuotas šokis su spalvomis.

Vasario 17 dieną į renginį Sedos V. Mačernio gimnazijoje atvykusios moterys atvirai
išsakė savo lūkesčius – vienos tikėjosi naujų įspūdžių, kitos tikėjosi pabendravimo, dar kitos
norėjo daugiau sužinoti apie save. Absoliuti dauguma jų sutiko, kad visuomenėje žmogaus
psichologinės sveikatos stiprinimas svarbus ir aktualus dalykas. Moterys renginio metu teigė,
kad pačios dažnai ieško informacijos ir būdų, kaip pastiprinti save išgyvenant sudėtingesnes
situacijas, krizes ar tarpasmeninių santykių sunkumus su artimais žmonėmis. Viena iš labiausiai
įtraukiančių veiklų, kurios buvo pasiūlytos renginio dalyvėms, tai savivertę stiprinantis žaidimas
„Ypatinga krautuvėlė“, kurioje apsilankiusios dalyvės galėjo įgyti arba palikti vidinius dalykus,
kurie kiekvienai individualiai skirtingai svarbūs ir reikšmingi. Taip pat moterys su malonumu
atliko meno terapijos etiudus, po kurių sakėsi pajutusios ramybę ir atsipalaidavimą. Absoliuti
dauguma moterų pasibaigus renginiui sakė, jog norėtų, kad tokių ir panašių renginių būtų
dažniau.

Vasario 19 dieną Sedos V. Mačernio gimnazijoje vyko mokymai tėvams. Užsiėmime
dalyvavo mamos, kurios išsakė problemas su kuriomis jų vaikai susiduria namuose ir mokykloje.
Buvo aptartos vaikų asmeninės savybės, kurios padeda ir kurios trukdo gerai jaustis tiek
mokymosi procese, tiek bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais. Mokymų dalyvės buvo
supažindintos su jausmų priėmimu, dalinosi savo patyrimais kokius vaikų jausmus sunku priimti.
Mamos praktiškai atliko užduotis apie jausmus. Su dalyvėmis aptarta tiek teoriniai, tiek
praktiniai bendravimo su vaikais aspektai. Mokymų metu dalyvės galėjo konsultuotis ir gauti
atsakymus į joms aktualius klausimus.
Vasario 20 d. pas mus centre vyko užsiėmimas šeimoms „Gyvenimo spalvos“.
Užsiėmime dalyvavo globėjos ir jų vaikai. Užsiėmimo metu dalyviai pristatė savo šeimos narius
pasakydami geriausius vienas kito bruožus, kalbėta apie tai, kaip svarbu įvardinti tai, kas gera.
Aptarta kokia veikla įdomiausia ir kokias pareigas namuose turi vaikai. Aptarti ir sunkumai su
kuriais susiduria vaikai, jie išgirdo, kad sunkumų patiria visi- vaikai ir suaugusieji. Vaikai piešė
ir pristatė savo piešinius, išklausė kitų.
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