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“PSICHOLOGIJA TRADICIJŲ IR INOVACIJŲ SANDŪROJE”

Rekomendacijos žodinių pranešimų rengėjams
Žodiniams pranešimams skirta 15 min. Prašome neviršyti nurodyto limito, kad laiko užtektų
visiems sesijos pranešimams. Maloniai kviečiame pranešimo metu naudotis vaizdine medžiaga,
parengta Microsoft PowerPoint, tai leidžia pateikti klausytojams medžiagą patraukliau ir
informatyviau, ypač pristatant teorinius modelius ir tyrimų rezultatus. Informuojame, kad Kongreso
metu auditorijos bus aprūpintos kompiuteriais ir projektoriais. Rekomenduojama iki pranešimų
sesijos pradžios (likus bent 5 min.) įsikelti savo pranešimą į kompiuterį (iš USB laikmenos arba el.
pašto) bei pasisakyti apie savo dalyvavimą sesijos moderatoriui.
Rekomendacijos stendinių pranešimų rengėjams
Stendiniame pranešime turi būti nurodyta: pavadinimas, autoriaus(-ių) pavardė(-ės),
atstovaujama(-os) institucija(-os). Pagrindinę pranešimo informaciją turi sudaryti šios struktūrinės
dalys: Įvadas, Metodika, Rezultatai, Diskusija, Išvados, Literatūros sąrašas. Įvade suformuluojama
problema ir tikslai, Metodikos dalis informuoja apie tikslo siekimo metodus ir priemones, dalyvius,
eigą ir duomenų tvarkymo būdus, Rezultatų dalis supažindina su svarbiausiais radiniais, Diskusija
orientuoja į gautų rezultatų reikšmę profesiniam laukui, Išvados perteikia atlikto darbo esmę;
Literatūros sąraše nurodomi visi šaltiniai, į kuriuos pateiktos nuorodos pranešime.
Rengdami stendinį pranešimą autoriai privalo laikytis tokiems pranešimams visuotinai
priimtų informatyvumo ir aiškumo (angl. coverage and clarity) rekomendacijų. Tai reiškia, kad
pranešime turi būti pateikta visa reikalinga medžiaga, įgalinanti suprasti pranešimo esmę pirmą kartą
jį peržvelgus. Prašome pirmumą teikti ne tekstinei, o vaizdinei informacijai.
Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl.
portrait) lapo orientacija. Pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis (rekomenduojama 90-100 pt
dydžio). Tekstas turi būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis).

Rekomenduojamas potemių pavadinimų raidžių dydis - 50 pt. Skaitomas tekstas prasideda iš kairės į
dešinę. Be to, tekste neturi būti neaiškių sutrumpinimų. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą.
Atvykus į Kongresą paruoštus stendinius pranešimus prašome palikti registracijoje, organizatoriai
pasirūpins jų pakabinimu.
Rekomendacijos simpoziumų rengėjams
Simpoziumo trukmė – 90 min. Simpoziume pristatomi nuo 3 iki 5 žodinių pranešimų susijusia
tema. Reikalavimai simpoziumui yra tie patys kaip ir žodiniams pranešimams. Tikimasi, kad
simpoziumo moderatorius inicijuos diskusiją po kiekvieno pranešimo ir apibendrins visus pranešimus
pabaigoje. Rekomenduojama, kad pranešimų autoriai ar simpoziumo rengėjai paruoštų dalomąją
medžiagą simpoziumo dalyviams, įtraukiant kontaktinę informaciją tolimesnei komunikacijai.
Rekomendacijos diskusijų rengėjams
Kongrese numatytos diskusijos aktualiomis Lietuvos psichologams (praktikams bei
mokslininkams) temomis. Diskusijos metu diskutantai pristato pagrindinius klausimus, pateikia savo
problemos matymą ir moderuoja diskusiją. Diskusijos dalyviams suteikiama galimybė pasisakyti.
Diskusijos trukmė – 90 min.
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