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TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA: 

" PSICHOLOGAS IR ĮTRAUKIANTIS UGDYMAS" 

 

 
Lietuvos edukologijos universitetas, Studentų g. 39, Vilnius 

2013 m. kovo 22 d. 

 

10:00 – 11:00 Registracija. 

11:00 – 11:40 

Konferencijos atidarymas (Aktų salė)  

Sveikinimo kalbos: 

Doc., dr. Ala Petrulytė (LPS
1
, Pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė), 

Doc., dr. Evaldas Kazlauskas (LPS Prezidentas), 

Prof.,  habil. dr. Algirdas Gaižutis (Lietuvos edukologijos universiteto Rektorius)  

11:40 – 13:10 

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

1. Alvyra Galkienė (Doc., dr., LEU), Sigita Dirgelienė (Psichologijos 

magistrė, Vilniaus "Versmės" katalikiškoji gimnazija) "Orumo raiška 

mokinių tarpusavio santykiuose integruoto ugdymo sąlygomis". 

2. "Kūrybinių partnerysčių" projekto mokyklose atstovai:  

       Dalia Balčiūnė ( Projekto komunikacijos grupės vadovė, Ugdymo 

       Plėtotės Centras), Rolanda Girskienė (Edukologijos magistrė, Kauno  

       Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja),  

       Milda Laužikaitė (Projekto vadovė, Ugdymo Plėtotės Centras),  

       Dovilė Normantaitė (Psichologijos magistrė, Kauno  

       Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos ir KTU Vaižganto  

       progimnazijos psichologė)  "Kūrybiškas mokymasis – atradimų  

       galimybės mokiniams, mokytojams, psichologams". 

3.  Ирина Рабша ( Psichologijos magistrė, Latvija) "An autistic child. 

Experience of involving him into a secondary school" (su vertimu iš rusų 

į lietuvių kalbą). 

4. Nijolė Bražienė (Doc., dr., Šiaulių Universitetas) "Pasakų 

       terapijos metodų taikymas ugdomojoje aplinkoje: praktinis pasakų  

       terapijos seminaras „Karalius“. 

5. Žydrė Arlauskaitė (Psichologijos magistrė, Paramos vaikams centro 

psichologė ir psichoterapeutė) "Mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

motyvavimas įtraukiančio ugdymo aplinkoje". 

13:10 – 14:00 
 

Pietų  pertrauka 
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14:00 – 15:30 

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

1. Marcus Stueck (Psichoterapeutas, Prof., Rygos Universitetas, Saksonijos 

Taikomųjų Mokslų Universitetas, Vokietija) "Biodanza - the dance of life 

(an introduction)“ (su vertimu iš anglų į lietuvių kalbą). 

2.  Audronė Allan  ( Dr., De Bono mąstymo vyr. trenerė,VDU) "Šešios 

mąstymo kepuraitės kaip ugdomojo dialogo priemonė (De Bono kūrybinio 

mąstymo ugdymo programa)".   

      3. Татьяна Нестерук (Psichologijos magistrė, Latvija), Анастасия   

      Петровская  (Psichologijos magistrė, Latvija) "Biofeedback - as a method  

      of self-control, correction and development in inclusive education" 

       (su vertimu iš rusų į lietuvių kalbą). 

      4. Evaldas Karmaza (Psichodramos terapeutas, "EOS Grupės" psichologas) 

       "Tolerancijos ugdymas - nuostatų kitokiems keitimas". 

5. Vilmantė Pakalniškienė (Doc., dr., VU), Ieva Bunikytė (Edukologijos 

 magistrė, specialioji pedagogė) "Patyčios: tyrimai, praktika ir prevencija".  

  15.30 - 16.00 Diskusijos.  Konferencijos uždarymas. Pažymėjimų teikimas.  

 

 

Psichologų „kūrybinės dirbtuvės“: 

 Darbas 5 grupėse (iki 20 dalyvių). 

  Darbinė konferencijos kalba: lietuvių. 

 

Registracija į konferenciją tinklalapyje www.psichologusajunga.lt (iki kovo 14 d.)  

                                             Konferencijos dalyvio mokestis - 30 Lt                 

                                   Konferencijos dalyvio mokestis LPS nariams - 20 Lt 

Konferencijos pranešėjams dalyvavimas nemokamas. 

 

Pirmenybė teikiama švietimo sistemoje dirbantiems psichologams. 

Daugiau informacijos www.psichologusajunga.lt ir lps@psichologusajunga.lt             

Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduodami pažymėjimai. 

 

Konferencijos organizacinis komitetas 

Lietuvos edukologijos universitetas, 

Ugdymo mokslų fakultetas 

Lietuvos psichologų sąjunga, 

Pedagoginės psichologijos komitetas 

Kūrybinės partnerystės 

 

  LPS Pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė, 

Ala Petrulytė 

LPS Pedagoginės psichologijos komiteto atstovai 

Vaida Joneliūkštytė 

Ieva Vainoraitė 

Evaldas Karmaza 

Laima Strolienė 

LPS administratorė  Odeta Geležėlytė 

                                     

 

http://www.psichologusajunga.lt/

