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Brendimas:

• LYTINIS

• EMOCINIS

• SOCIALINIS

• DVASINIS



Kas svarbu tėvams:

• Ar reikia kalbėtis? 
• Jei paauglys neklausia?
• Kaip tėvams nugalėti gėdos jausmą- įsidrąsinti?
                 Savęs pažinimas, savo lytiškumo, kūno priėmimas, mitų ir tabu
                 atpažinimas
                 Moralinės vertybės ir bendravimo įgūdžiai-
                 nekaltiname, o informuojame, klausiame, palaikome,

  nejuokaujam
                 Pasitikrinimas ką žinau, o ko nežinau
                 Pasipraktikavimas



• Kaip ir kas turi kalbėtis su berniukais ar mergaitėm apie 
lytiškumą?

• Kaip kalbėtis apie kūną, jo priėmimą?
Kūno pokyčiai,požiūris į kūną, higiena, 
menstruacijos, šlapi sapnai.
Emociniai pokyčiai (intensyvūs jausmai, romantinės 
mintys)
Socialiniai pokyčiai (draugystės, išsiskyrimai)
Pasakojam ir apie kitos lyties pokyčius
Pokyčiai visiems vyksta skirtingai ir tai yra NORMALU



• Pokalbis apie lytinę orientaciją ir tapatybę

• Saugumas lauke, namuose, internete 
Patyčios
Sekstingas
Priekabiavimas/ viliojimas tinkle
Pornografija

• Saugus intymūs santykiai

• Saugumas, normos ir ribos santykiuose, kaip atpažinti 
toksiškus santykius?



Kaip atpažinti toksiškus santykius

• Jis(ji) ignoruoja jūsų jausmus arba juos menkina;

• tyčiojasi iš jūsų ir jus įžeidinėja;

• nuvertina jūsų pasiekimus;

• elgiasi šaltai ar nesikalba šitaip bandydamas(-a) jus „nubausti“;

• nuolat kritikuoja, pravardžiuoja ir šaukia;

• nuolat elgiasi taip, kad jam ar jai neįmanoma įtikti, nesvarbu kaip besistengtumėte;

• įžeidinėja jūsų artimuosius ir draugus;

• nuolat „pataiso“ jus ar „pamoko“, kad darote kažką ne taip;

• perdėtai kontroliuoja (pvz., liepia prašyti leidimo prieš einant ir darant ką nors, tikrina telefoną);

• siekia jus izoliuoti nuo aplinkos – draudžia išeiti, susitikti su draugais ir pan.;

• sugadina, išmeta arba atiduoda kitiems jums brangius daiktus;

• kaltina dėl būtų ir nebūtų dalykų;

• niekada neatsiprašo, sako, kad tai jūsų (ar kieno kito) kaltė, teigia, kad jis/ji užgauliai elgiasi, nes jūs to 
„nusipelnėte“, kad jūs „pats kaltas“;

• neigia, kad elgiasi užgauliai, sako, kad viską išsigalvojate, apkaltina „perdėtu jautrumu“;

• kaltina jus dėl savo paties(pačios) gyvenimo problemų ir nelaimingumo; 

• dalinasi jūsų asmenine informacija su kitais;

• negeba pats(pati) pasijuokti iš savęs, negali pakęsti, kai kas nors mėgina pajuokauti apie jį(ją)

• Elgiasi agresyviai

• Grąsina nusižudyti jei nutrauksite santykius


