
  

                                                                    

 
 

 
 

 
 
 

 
KVIEČIAME į  

 

Ankstyvųjų tėvystės įgūdžių stiprinimo programą 

„PIRMIEJI TĖVYSTĖS ŽINGSNIAI“ 
    

Jūs netrukus tapsite tėvais! 
Kiek daug naujų patirčių greitai patirsite gausesnėje šeimoje! Būti tėvais – pats įdomiausias, sunkiausias ir il-

giausiai trunkantis darbas žmogaus gyvenime. Šiam darbui mūsų neruošia jo-
kios mokyklos ar universitetai.  

Be abejo, jūs jau kurį laiką gilinatės į nėštumą, vaisiaus vystymąsi, gim-
dymą ir kūdikio priežiūrą, tačiau ar susimąstėte apie vaikelio auginimą ir auk-
lėjimą? Kokiais tėvais norėtumėte būti savo vaikui? Kaip įsivaizduojate gyve-
nimą ir augimą drauge?  

Siūlome atsakymų į šiuos klausimus ieškoti drauge ir kviečiame į anks-
tyvųjų tėvystės įgūdžių stiprinimo programą „Pirmieji tėvystės žingsniai”, 
skirtą kūdikio laukiantiems tėvams.  

Užsiėmimų metu jūs gilinsitės į: 
 į savo lūkesčius vaikučio auginimo ir auklėjimo atžvilgiu; 
 kūdikio psichologinę-socialinę raidą lemiančius veiksnius; 
 kūdikio poreikių atpažinimą; 
 savęs ir kitų stiprinimą ir drąsinimą; 
 pirmuosius pozityvius auklėjimo metodus. 

 
Kviečiame dalyvauti kūdikio laukiančius tėvus (ypač poras). 
Grupėje bus 8-10 dalyvių. 
Susitikimai vyks kartą per savaitę, trukmė – 2 valandos (3 akad. val.). 
Iš viso - 4 tęstiniai užsiėmimai.  

 
REGISTRUOKITĖS JAU DABAR! VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

 
Kaune Vilniuje 

 Užsiėmimai vyks: Garliavos Roko Šliūpo poliklini-
koje, Vytauto g. 63, Garliava, LT-53258, 101 kab. 

 Užsiėmimai vyks: Riešės šeimos klinikoje, Sporto 
g. 3, Riešėje, LT – 14265, 2 aukšte. 

 Prima grupė: pirmadieniais 16.30-18.30 val.   
(rugsėjo 30 d., spalio 7 d., 14 d., 21 d.); 

 Antra grupė: ketvirtadieniais 16.30-18.30 val.  
(spalio 3 d., 10 d., 17 d., 24 d.); 
 

 Pirma grupė: trečiadieniais, 18.00-20.00 val. 
(spalio 2d., 9d., 16d., 23d.).  

 Antra grupė: penktadieniais 18.00-20.00 val. 
(spalio 4 d., 11 d., 18 d., 25 d.). 

 
 Registracija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 29 d. el. paštu 

ruta.lingyte@gmail.com arba telefonu +37067842700. 
 Registracija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 29 d. el. paštu 

mickeviciene.ruta@gmail.com arba +37060011808. 

 
Dalyvaudami šioje grupėje, dalyviai mokosi skaitydami knygą „Pirmieji tėvystės žingsniai“, diskutuodami, 

dalindamiesi įžvalgomis ir patirtimi. 
PAKA bendradarbiaudama su VŠĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centru įgyvendina projektą „STEP     

efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“, dėl to šios tėvų grupės 
finansuojamos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.  

 

Laukiame Jūsų! 



  

                                                                    

                 

  
Daugiau apie programą „PIRMIEJI TĖVYSTĖS ŽINGSNIAI“: 

 
Ši programa parengta pasaulyje plačiai pripažintos ir Lietuvoje nuo 2010 m. įgyvendinamos progra-

mos STEP1 pagrindu. STEP programa mūsų šalyje sulaukė nemenko tėvų ir specialistų susidomėjimo: 
šiuo metu2 STEP grupes yra sėkmingai baigę apie 4800 įvairaus amžiaus vaikus auginančių tėvų, grupes 
visoje Lietuvoje aktyviai veda apie 100 psichologų. Kasmet tėvų grupėse nusprendžia sudalyvauti vis 
daugiau tėvų, siekiančių sustiprinti ryšį su mažyliais iki 5 m. (STEP 0-5 versija), 6-12 m. vaikais (STEP 
6-12 versija) ir paaugliais (STEP 12-17 versija). STEP programa yra tapusi pagrindine tėvystės įgūdžių 
stiprinimo programa įvairiuose Bendruomeninių šeimos namų projektuose (Kaune, Prienuose, Alytuje, 
Kėdainiuose, Biržuose, Panevėžyje, Palangoje).  

 
Daugiau apie projektą: 

 
Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (PAKA) įgyvendindama projektą „STEP efektyvios 

tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ 2018 m. gruodžio mėn. 
– 2019 m. birželio mėn., suorganizavo 21 tėvystės įgūdžių tobulinimo grupę pagal STEP programas, 
kuriose dalyvavo 260 dalyvių (tėčiai, mamos): 8 grupės (jose dalyvavo 101 dalyvis) buvo skirtos mažy-
lius iki 5 m. auginantiems tėvams, 6 grupės (jose dalyvavo  74 dalyviai) - 6-12 m. vaikus auginantiems 
tėvams, 7 grupės (jose dalyvavo 85 dalyviai) – paauglių tėvams. 

Trečio projekto įgyvendinimo etapo metu, 2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn., bus suorgani-
zuotos 4 grupės kūdikio laukiantiems tėvams Kaune ir Vilniuje, pirminės sveikatos priežiūros įs-
taigose. Tikimasi, kad jose dalyvaus bent 20-24 dalyvių.  

Pagrindinės projekto veiklos, t. y. STEP tėvystės įgūdžių tobulinimo grupės, skirtos tėvams, augi-
nantiems įvairaus amžiaus vaikus vyko: Riešėje (Vilniaus r.), Pasvalyje, Pagiriuose (Vilniaus r.), Bir-
žuose, Marijampolėje, Žaslių km. (Kaišiadorių r.), Utenoje, Šlienavoje (Kauno r.), Girionyse (Kauno 
r.), Kluoniškių km. (Zapyškio sen.), Širvintose, Naujojoje Vilnioje, Garliavoje (Kauno r.), Druskinin-
kuose, Klaipėdoje, Joniškėlyje (Pasvalio r.), Noreikiškėse (Kauno r.).  

Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su 19 partnerių - minėtų Lietuvos miestelių ar di-
desnių miestų pakraščio ugdymo įstaigoms, bendruomenėms, švietimo pagalbos tarnyboms: Švietimo 
pagalbos tarnyba „Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnyba“, Asociacija „Riešės bendruomenė“, Šei-
mos centru VšĮ „Kartu saldu“, kuri bendradarbiavo su Biržų „Aušros“ pagrindine mokykla ir lopšeliu-
darželiu „Ąžuoliukas" bei ugdymo įstaigomis: Marijampolės sav. Ryto pagrindine mokykla, Žaslių pag-
rindine mokykla, Šlienavos pagrindine mokykla, Kauno r. Zapyškio pagrindine mokykla, Vilniaus Bar-
boros Radvilaitės progimnazija, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija, Jonu-
čių progimnazija, Kauno r. Girionių vaikų darželiu, Vilniaus r. Pagirių vaikų darželiu „Pelėdžiukas”, 
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Druskininkų „Saulės” pagrindinė mokykla, Klaipė-
dos Tauralaukio progimnazija, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija, Kauno 
r. Noreikiškių lopšeliu – darželis „Ąžuolėlis“, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija.  

 
 

Projekto vadovė, psichologė Rūta Lingytė     

                                                      
1 STEP (angl. Systematic Training for Effective Parenting) – originalios versijos autoriai Don Dinkmeyer Vyresnysis, Gary 
D. McKay, Don Dinkmeyer Jaunesnysis, James Dinkmeyer, Joyce L. McKay ir kit.; lietuviškosios versijos autoriai – prof. 
dr. Roy M. Kern, dr. Jolita Jonynienė ir STEP grupių vadovų komanda. Daugiau informacijos apie grupes galite rasti inter-
netinėje svetainėje: www.stepgrupes.lt     
2 2019 m. birželio mėn. duomenys. 


