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Prof. A. Bagdonas, LPS prezidentas 1988-1991 m., 
Vilniaus universitetas 

Dr. N. Grigutytė, LPS prezidentė, Vilniaus 
universitetas 
PSICHOLOGIJOS INSTITUCIONALIZACIJA 
LIETUVOJE:  ŽVILGSNIS IŠ VALSTYBĖS 100-
MEČIO PERSPEKTYVOS 
 
Mokslo srities, krypties ar jos specializacijų žinomumas, 
teorinis ir praktinis aktualumas, principų ir paslaugų 

taikomumas kasdieniame žmonių gyvenime rodo tos 
krypties visuminę arba kultūros brandą – jos 
institucionalizacijos laipsnį. Pranešime bus apžvelgti 10 
pagrindinių psichologijos institucionalizacijos aspektų / 

kriterijų, realizuotų per Lietuvos pastarojo šimtmečio 

laikotarpį: 1) nepriklausomybės brendimo (iki 1918 m.); 
2) pirmosios nepriklausomybės (1918–1940 m.); 3) 
nacistinės ir komunistinės okupacijų (1940–1990 m.); 4) 
antrosios nepriklausomybės (nuo 1990 m.; psichologijai 
– nuo 1988 m.). Psichologijos institucionalizacija nevyko 

savaime. Buvo du svarbiausieji varikliai: a) šalies 
bendroji kultūrinė ir socioekonominė plėtra; b) 
kiekvieno etapo ar raidos laikotarpio konkrečios 
asmenybės. Pranešimo pabaigoje bus įvardyta 20 
asmenybių (po 5 iš kiekvieno Lietuvos raidos etapo), 

padariusių ar dar darančių galimą didžiausią įnašą to 
etapo psichologijos institucionalizacijai. 
 

Prof. E. Karayianni, EFPA valdybos narė, Kipro 
Psichologijos asociacijos prezidentė, Kipro 
universitetas 
PSICHOLOGIJOS PROFESIJA EUROPOJE: 
PA(SI)TIKĖJIMO STIPRINIMAS 
 
Pastaruoju metu psichologijos mokslo svarba ir 
poreikis psichologams dalyvauti sprendžiant 
aktualiausius visuomenės iššūkius yra akcentuojamas 
aukščiausiu politiniu lygiu. Nepaisant to, nacionaliniu 
ir Europos lygmeniu išliekantys nuolatiniai iššūkiai 
kelia išbandymus ir pačiai psichologijos profesijai.   
 

Prof. D. Gailienė, Vilniaus universitetas 
KAI PSICHOLOGIJA „VEŽA“. KLINIKINĖS 
PSICHOLOGIJOS NUOTYKIAI LIETUVOJE 
 
Pati klinikinė psichologija yra avantiūriškos prigimties. 

Pasaulyje ji neturėjo atsirasti tada kai atsirado 
(pranešime bus pateikti įrodymai). Lietuvos akademinėje 
psichologijoje jai irgi nebuvo numatyta vietos. Nuotykiai 

tada ir prasidėjo, kai grupelė jaunų svajoklių psichologų 
ėmėsi siekti to ko neturėjo būti. Jiems padėjo geranoriški 
kolegos, užsienio agentai, valdžios kvailumas. Pranešime 
– apie įvairiausius nuotykius, žmones ir šiandienos 

situaciją praktikoje ir moksle. 
 

Dr. R. Rekašiūtė-Balsienė, Finansų ministro 
patarėja, organizacijų vystymo konsultantė, 
Vilniaus universitetas 
PATYS SAU ĮDOMŪS – ORGANIZACINĖS 

PSICHOLOGIJOS NŪDIENA  

Organizacinėje psichologijoje vis dar yra nemažas 
atotrūkis tarp praktinio konsultavimo ir mokslinių 
tyrimų. Labai retai mokslininkai susiduria su 
praktika, o praktikai pasinaudoja moksliniais 
tyrimais. Tyrimai organizacijose yra tapę praktikų 
verslo dalimi, o tai kartais sukelia dilemų tarp mokslo 
ir komercijos. Pranešime bus apžvelgiami 
populiariausi šiuo metu organizacinės psichologijos 
konstruktai, naujausi psichologiniai tyrimai ir jų 

taikymo praktikoje galimybės. 

 

Pristatyme bus apžvelgtas psichologijos profesijos 
reguliavimas ir teisiniai standartai skirtingose Europos 

šalyse, nagrinėjami konkretūs nacionalinių psichologų 
asociacijų iššūkiai, analizuojamos grėsmės ir galimybės 
visai psichologijos profesijai, atkreipiant dėmesį, kiek 
teisinis reguliavimas yra pakankamas, ir ko reikia 
siekiant užtikrinti psichologo profesijos prestižą, stiprią 
psichologų bendruomenę, ir (pa)(si)tikėjimą 
psichologija. 
 


