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DAILĖS TERAPIJOS METODAI VAIKAMS  

Seminarų ciklas “Dailės terapijos 
metodai vaikams”  2016 - 2017 m. 

Darbas su vaikas yra įdomus, 
prasmingas ir pilnas nuostabių 
patyrimų. Tačiau  terapiniame ar 
ugdomajame procese tenka susidurti 
su daugybe iššūkių, klausimų ir 
išbandymų. Kviečiame pagilinti savo 
žinias ir dalyvauti teorinių – praktinių 
seminarų cikle ”Dailės terapijos 
metodai vaikams”. 

Kam programa skirta? Specialistams, 
kurie ketina integruoti dailės terapijos 
metodus į savo praktinį darbą su 

vaikais: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams 
pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams. 

Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo vaikams pagrindus, išmokyti profesijos 
praktikus dailės terapijos metodų, skirtų įvairaus amžiaus vaikams, atsižvelgiant į jų vystymosi 
ypatumus ir problematiką. 

Programos autorės ir lektorės: Dr. Audronė Brazauskaitė,  MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, 
turinti daugiau nei 18 m. dailės terapijos taikymo patirtį. Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, 
psichologė, dailės terapeutė. 

Programos temų derinys sudaro dailės terapijos metodų vaikams pagrindų kursą. Programos 
išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos 
asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, 
kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios patirties/
užduoties poveikį vaikui.  

Laikantis požiūrio, kad dirbant su vaiku labai svarbu terapeuto ar dailės terapijos metodų taikytojo 
asmenybė, kuri yra kaip pagrindinis darbo įrankis, į programą įtraukta individualios dailės terapijos 
sesijos ir superviziniai susitikimai.  

http://www.menuterapija.lt


PROGRAMOS TURINYS 

  

• Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines 
kompetencijas.  

• Dalyviui bus suteiktas 94 val. Menų terapijos centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas. 

• Programos kaina: 

Įvadinis- atrankinis seminaras 8 val - 60€ 

9 teorinių ir praktinių seminarų programa 72 val. - 590€ 

10 asmeninės dailės terapijos susitikimų 10 val.- 200€ 

4 individualios supervizijos susitikimų  4 val. - 80€ 

Visos programos kaina 930 €  

• Registracija ir informacija menuterapija@gmail.com 

Audra Brazauskaitė mob.tel.nr 865292081 

Dovilė Jankauskienė mob.tel.nr 865099875 

Seminaro 
eil.nr.

Seminaro data Seminaro tema

2016 09 03 Įvadinis - atrankinis  seminaras 10.00 – 16.00

2016 10 08 Dailės terapijos ištakos, teorinis pagrindimas 10.00-17.00

2016 11 05 Kūrybiškumo vystymasis. Vaikų dailės terapijos pradžia 10.00-17.00

2016 12 10 Sveiko vaiko raida ir kūrybos dėsningumai 10.00-17.00

2017 01 14 Vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai ir susiję kūrybos 
bruožai10.00-17.00

2016 02 18 Sutrikusi vaiko  raida ir susiję kūrybos bruožai 10.00-17.00

2016 03 11 2-3 metų, 3-4 metų vaikų amžiaus tarpsnio ypatumai, susiję kūrybos 
bruožai, dailės terapijos intervencijos 10.00-17.00

2016 04 08 4-5metų, 5-6 metų vaikų amžiaus ypatumai, susiję kūrybos bruožai, 
dailės terapijos intervencijos 10.00-17.00

2016 05 06 7-10 metų, 10-12 metų vaikų amžiaus ypatumai, susiję kūrybos 
bruožai, dailės terapijos intervencijos 10.00-17.00

2016 05 20 Baigiamasis seminaras 10.00-17.00

mailto:menuterapija@gmail.com


• Programa vyks Menų terapijos centre adresu: Žemaitės verslo centras, Žemaitės g. 21,  

Vilnius (2 įėjimas, 3 aukštas su liftu)


