
Vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos 
prevencijos  inovatyvių mokymo priemonių taikymas

Mokslinis praktinis seminaras

PRELEGENTAI

Prof. dr. Birutė Obelenienė, farmacijos magistrė, socialinių mokslų (edukologija) 
daktarė. 

VDU profesorė, VDU Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja, VDU 
magistrantūros studijų  programos „Šeimotyra“ komiteto pirmininkė, „Atviri gyvenimui: vaikų ir 
jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo 
priemonių taikymas“ projekto vadovė (priemonės „Vaisingumo formulė“ bendraautorė). 

ŠMM Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo (2007) programos rengimo darbo grupės narė; 
Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ, 2016) bendrosios ugdymo programos 
rengimo darbo grupės narė; ŠMM dorinio ugdymo 4 skaitmeninių priemonių „Šeimos“ temai 
autorė; dorinio ugdymo modulio „Meilė ir šeima“(2016) autorė; VDU pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo programos „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“ vadovė.

Bendrų aukštųjų mokyklų vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ (2008), „Vaisingumo pažinimas ir 
natūralus šeimos planavimas“ (2011) bei monografijos „Žmogaus gyvenimas iki gimimo“ (2012) 
sudarytoja ir bendraautorė. ŠMM užsakymu „Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas“ 
(2007) metodinės priemonės bendraautorė.

Prof. dr. Violeta Vasiliauskienė, teisininkė, lektorė, tarptautinės ir ES teisės ekspertė.
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė.

Gilinasi į šeimos stiprinimo politiką, domisi šeimų probleminiais aspektais, paslaugų šeimai 
klausimais.

Projekto metu prisidėjo prie temos Žmogaus gyvybės apsauga - teisiniai aspektai. Publikacija „Ar 
moters apsisprendimas abortui Lietuvoje tikrai yra laisvas ir informuotas pasirinkimas?“

Doc. dr. Eglė Markūnienė, medicinos mokslų daktarė, gydytoja neonatologė, 
lektorė. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neonatologijos klinikos ir VDU Šeimotyros programos 
dėstytoja; UNEPS (Union of European Neonatal and Perinatal Societies) vykdomojo komiteto narė.

Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ, 2016) bendrosios ugdymo programos 
rengimo darbo grupės narė; Motinystės mokyklos „Sveika pradžia“ – tėvų rengimas vaiko auginimui 
žindymui vadovė. „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės 
elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“ projekto priemonės „Gyvenimas 
iki gimimo“ ir „Kai tampama tėvais“ bendraautorė.

Knygų: „Žindymo menas ir mokslas“, vadovėlio „Pediatrija“  bendraautorė.

Dr. Giedrė Širvinskienė, psichologė. 
LSMU Sveikatos psichologijos katedros docentė; VDU Šeimotyros programos  dėstytoja.

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata, nėštumo ir gimdymo 
psichologija, šeimos ir motinystės psichologija.



Gyd. Gintautas Vaitoška, psichiatras, lektorius. 
Tarptautinio Teologijos instituto Šeimos ir santuokos studijoms Austrijoje, (Trumau) profesorius, 
Santuokos ir šeimos studijų programos vadovas, VDU partnerystės docentas, Psichologijos 
ir psichoterapijos paslaugų klinikos „Kitas aš“ gydytojas,  psichiatras, Nacionalinės šeimų ir tėvų 
asociacijos narys. 

Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ, 2016) bendrosios ugdymo programos 
rengimo darbo grupės narys; VDU mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos „Reali svajonė“ 
autorius. „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos 
prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“ projekto priemonės „Kodėl verta laukti“ 
bendraautorius.

ŠMM užsakymu Rengimo Šeimai ir Lytiškumo Ugdymo programos metodinės priemonės „Vaikų ir 
jaunimo rengimo šeimai programų rengimas“ (2007) bendraautorius; knygų: „Kas iš vaikų pagrobė 
gandrą?” (2017) ir „Reali svajonė” (2018) autorius.

Julija Sinicienė, religijos mokslų magistrė. 
Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento ugdymo turinio rengimo skyriaus 
metodininkė.

Skaitmeninių mokymosi priemonių (SMP) skirtų padėti mokytojams strategiškai suplanuoti 
pamokas ir pamokų ciklus projekto ekspertė; Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai 
(SLURŠ, 2016) bendrosios ugdymo programos rengimo darbo grupės narė. „Atviri gyvenimui“: 
vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių 
mokymo priemonių taikymas projekto ekspertė.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės bendraautorė; 
„SLURŠ bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės“ seminarų 
organizatorė ir vedėja.

Ramūnas Aušrotas, istorikas, teisininkas, lektorius. 
Rengimo šeimai asociacijos vadovas.

Domėjimosi sritys: šeimos stiprinimo politika, vaiko teisė, teisėkūros sritis, rengimo šeimai švietimo 
klausimai.

Tarpžinybinės vaiko gerovės komisijos prie LR Vyriausybės darbo grupės (2018 – 2019) 
„Poįstatyminių teisės aktų vaiko teisių apsaugos srityje peržiūrai ir tobulinimui užtikrinti“ narys. LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupės, skirtos parengti vaiko situacijos vertinimo 
aprašą ir vertinimo instrumentą, narys

Projekto metu reikšmingai prisidėjo prie skilties vaiko teisių užtikrinimas: skaidrių bei testų 
paruošimas, publikacijos: „Vaiko atstovavimas: kaip jį teisingai suprasti?“, „Kam priklauso vaikas: 
tėvams ar valstybei?“, „Šeimos autonomija – laisvė priimti sprendimus vaiko ugdymo srityje“, video 
filmo sukūrimas.

Diana Karvelienė, marketingo ir tarptautinės komercijos magistrė, ekonomikos, 
verslo ir vadybos administratorė. 

Laisvos visuomenės instituto direktorė, Ateitininkų federacijos projektų vadovė, „Atviri gyvenimui: 
vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių 
mokymo priemonių taikymas“ projekto koordinatorė.

Įvairių mokymų, konferencijų organizatorė: „Žmogaus teisių atstovavimo gebėjimų stiprinimas“, 
„NVO galimybės dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime“, „NVO atstovavimas šeimoms 
nacionaliniu lygmeniu“, „Krizinis nėštumas: sistemingos, kompleksinės ir tęstinės pagalbos link“, 
„Prigimtinės šeimos politikos stiprinimas“, „Teisės bei laisvės šeimoje ir jų ribos“ ir kt.


