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11:00 – 12:00 Registracija. 

12:00 – 12:10 

Sveikinimo kalba: 

Ala Petrulytė (LPS
1
, Pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė), 

Evaldas Kazlauskas  (LPS Prezidentas) 

12:20 – 13:50 

Psichologų „kūrybinės dirbtuvės“ 1 dalis. Darbo grupių pavadinimai: 

 Inga Truskauskaitė (psichologijos magistrė, MRU lektorė, LEU 

asistentė)  

„Vaikų įtampos ir streso mažinimas, naudojant šokio ir judesio terapijos 

metodus” 

 Ţydrė Arlauskaitė (psichologijos magistrė, Paramos vaikams centro 

psichologė ir psichoterapeutė)  

„Pagalbos suteikimas mokytojui: tėvu įtraukimas bei tarpdisciplininis 

bendradarbiavimas“ 

 Eglė Stanevičiūtė (psichologijos magistrė, teikianti individualias 

psichologines konsultacijas vaikams bei suaugusiems)  

„Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas: praktiniai aspektai“ 

 Skaidrė Umbrasienė (Vilniaus „Minties“ gimnazijos psichologė, 

psichologijos magistrė)  

„Motyvacijos stiprinimo būdai, taikomi gimnazijoje“  

 Lina Gervinskatė (psichologijos magistrė,  Gerontologijos ir 

reabilitacijos centras,  VšĮ „GEBU“)  

„Moksleivių mentalizacijos gebėjimo lavinimas: praktiniai metodai” 

14:00 – 14:40 Kavos pertrauka 

                                                 
1
 Lietuvos psichologų sąjunga. 



14:40 – 16:10 

Psichologų „kūrybinės dirbtuvės“ 2 dalis. Darbo grupių pavadinimai: 

 Rasa Slonskienė  (psichologijos magistrė, Psichodramos psichologė - 

terapeutė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos psichologė)  

„Psichodramos metodų taikymas individualiame konsultavime” 

 Inga Truskauskaitė (psichologijos magistrė, MRU lektorė, LEU 

asistentė), Goda Kaniušonytė (psichologijos magistrė, MRU lektorė, 

LEU asistenė,  VšĮ „GEBU“), Lina Gervinskaitė (psichologijos 

magistrė,  Gerontologijos ir reabilitacijos centras,  VšĮ „GEBU“) 

„Psichologinė pagalba vaikui šeimos migracijos kontekste: darbas su 

vaiku ir šeima“ 

 Loreta Juravičienė (psichologijos magistrė, Vilniaus Tuskulėnų 

vidurinės mokyklos psichologė)  

„Psichologas ir mokyklos bendruomenė: bendradarbiavimo patirtis” 

 Vida Lipskytė (Teatro ir retorikos mokytoja metodininkė, Psichodramos 

praktikė) 

„Bibliodrama” 
  

16.10 - 17.00 Diskusijos. Filmas apie psichologus.  Konferencijos uždarymas, pažymėjimų 

teikimas. 

 

 

Psichologų „kūrybinės dirbtuvės“: 

 Darbas 4-5 grupėse (po 15-20 dalyvių). 

Darbinė konferencijos kalba: lietuvių. 

 

Konferencijos dalyvio mokesčio sąlygos: 
konferencijos dalyviams – 30 LTL; 

LPS nariams – 20 LTL., 

Konferencijos pranešėjams dalyvavimas nemokamas. 

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai. 

 

Konferencijos organizacinis komitetas 

Lietuvos edukologijos universitetas, 

Lietuvos psichologų sąjunga, 

LPS Pedagoginės psichologijos komitetas. 

 

LPS Pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė: 

Ala Petrulytė 

LPS Pedagoginės psichologijos komiteto narės: 

Svetlana Vimoncienė 

Viktorija Jakševičiūtė 

Rūta Mickevičienė 

LPS administratorė  Paulina Ţelvienė 

 

 

Registracija: 

pedpsikom@gmail.com 
Dalyvių registravimo galutinis terminas - iki š. m. kovo 9 dienos. 

Prašome nurodyti pageidaujamas darbo grupes  1-oje ir 2-oje dalyse. 

 


