
 
 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS KUOPŲ GLOBĖJŲ RUDENS KURSAI 
2017 m. spalio 21 d. 

Ateitininkų rūmai, Laisvės al. 13, Kaunas 
 

 

 PROGRAMA 

9:30 Pasitikimo kava ir registracija 

10.00 Pasisveikinimas (susipažinimas, programos pristatymas) 

10.30 Naujoji karta: kokie jie ir kokias užduotis mums parengė? 
Asta Blandė 

13.30 Pietūs 

13.30 Kuriame saugią mokyklą: nesmurtinio bendravimo modelis 
 Virginija Malinauskienė, Ramunė Gecaitė 

15.00 Pertrauka 

15.20 Tęsinys: Kuriame saugią mokyklą: nesmurtinio bendravimo modelis 

Virginija Malinauskienė, Ramunė Gecaitė 

17.30 Vakarienė 
 

 

 

 

PARTNERIS: 

 
 
 
 
RĖMĖJAI:  

 
 

 
  



 
 

Asociacija  “Ateitininkų federacija” 
Laisvės al. 13, LT-44238 Kaunas 

Tel.: 8 699 28557, 
el. paštas: af@ateitis.lt, 
http://www.ateitis.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
juridinių asmenų registe, 
kodas 191956728 

 

 
 

LEKTORIAI: 
 

ASTA BLANDĖ – psichologė, edukoligė, pradėjusi savo 
darbo praktiką mokykloje, papildžiusi ją vadovavimu 
organizacijoms, teikiančioms emocinę paramą vaikams ir 
paaugliams, nuolat kurianti tėvams ir ugdymo įstaigose 
dirbantiems specialistams kvalifikacijos tobulinimo 
programas ir kasdien padedanti šeimoms, mažiems ir 
dideliems pažinti, atrasti save ir keistis. 
 
Apie užsiėmimą „ Naujoji karta: kokie jie ir kokias užduotis 
mums parengė?“: Susitikimas skirtas besidomintiems 

naujosios vaikų kartos išskirtinumu bei būdais, užmegzti su jais tvirtesnį ryšį. Kalbėsime apie 
iššūkius, kurie išryškėjo suaugusiesiems bendraujant ir mokant naująją kartą, elgesio modelius, 
kurie padeda bendrauti ir bendradarbiauti su šios dienos vaikais ir jaunimu. Aptarsime dažniausiai 
kylančius sunkumus ir išskirsime svarbiausias rekomendacijas, kad tie sunkumai taptų 
išsprendžiami. 
 
 
VIRGINIJA MALINAUSKIENĖ – Vytauto Didžiojo universitete įgijo 
katalikų teologijos bakalauro ir pastoracinės teologijos magistro 
laipsnius. Pati sukūrusi gražią ateitininkišką šeimą, rūpinasi 
Ateitininkų šeimų vasaros stovyklų, advento ir gavėnios rekolekcijų 
organizavimu. Taip pat yra projektų bendraautorė, tarptautinių 
programų vykdytoja, tarptautinių seminarų ir mokslinių konferencijų 
dalyvė. Jėzuitų gimnazijoje dėstė tikybą. 
Gyvenimo ir tikėjimo institute veda Švento Rašto, Dvasinio 
palydėjimo kursus, rekolekcijas, maldos savaites, palydi žmones. 
Daug prisidėjo prie Bibliodramos , Vertybių programos kūrimo. 
 
 

 
 

RAMUNĖ GECAITĖ – Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų 
teologijos bakalauro, Andragogikos (suaugusiųjų švietimo) magistro 
laipsnius. Dirbo jaunimo darbuotoja ir mokymų organizatore Kauno 
arkivyskupijos jaunimo centre, šiuo metu dirba dėstytoja ir programų 
koordinatore Gyvenimo ir tikėjimo institute. Labiausiai darbo su 
žmonėmis stilių ir laikyseną įtakojo neformalaus jaunimo ugdymo 
metodika, su kuria susipažino dalyvaudama pirmuose Lietuvoje jaunimo 
darbuotojų mokymuose. Įgūdžius tobulino ir žinias gilino įvairiuose 
kursuose Vokietijoje ir Lietuvoje.  
Nuo 1992 metų dalyvavo įvairių organizacijų: studentų ateitininkų, 
A.C.Patria, Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, 
neformalaus jaunimo ugdymo asociacijos veiklose. Šiuo metu priklauso 

Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijai. 
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