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PRIEŠKONGRESINIAI  SEMINARAI 
 

Aktyvios improvizacinės muzikos terapijos  

patyrimo užsiėmimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 2018 m. gegužės 17 d. 

Dalyvių skaičius: 5-12 dalyvių. 

Seminaras skirtas: visiems besidomintiems, muzikiniai 

gebėjimai ir įgūdžiai nebūtini. 

Seminaro trukmė: 4 ak. val. 

 

Muzika turi galią žavėti. Ji taip pat turi galią turtinti 

emocijas ir sodrinti protą. Muzika gyvena šalia tylos – 

ten, kur dar nėra arba jau nebėra žodžių. Pasinėrimas 

į muzikos gelmes išplauna iš pasąmonės realybės 

krantan tai, kas asmeniškai svarbu. Muzikavimas 

muzikos terapijoje yra subtilus pasaulio tyrinėjimas 

bendraujant kitokia – emocine kalba. 

 

Užsiėmimo metu improvizuosime spontaniškai, 

atliepiant jūsų jausmus, mintis,  temas. 

 

Bendrasis užsiėmimo planas: 

• Susipažinimas 

• Įžanginė muzikinė intriga 

• Muzikos terapijos improvizacijos metodo 

pristatymas 

• Asmeniškai prasmingų fragmentų tematizavimas 

mažose grupelėse 

• Muzikinės improvizacijos  

• Refleksija ir atgalinis ryšys 

• Baigiamoji muzikinė relaksacija. 

 

Lektorė prof. dr. Vilmantė Aleksienė 

muzikos terapeutė. 



 

Trumpas įvadas į mediacijos teoriją ir praktiką 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santykio su LGBT* klientais kūrimo gairės 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 2018 m. gegužės 17 d. 

Dalyvių skaičius: iki 30 dalyvių. 

Seminaras skirtas: psichologams, soc. 

pedagogams ir jaunimo darbuotojams. 

Seminaro trukmė: 3 val. (su pertrauka) 

Seminaras, skirtas specialistams, kurie jaučia 

poreikį praplėsti savo žinias apie LGBT* asmenis bei 

nori jaustis labiau užtikrinti dėl darbo su jais krypčių. 

Seminaro metu aptarsime esmines sąvokas, 

apžvelgsime ir padiskutuosime apie naujausius 

tyrimų duomenis šioje srityje, pasikalbėsime apie 

mitus, supančius LGBT* temą, pasigilinsime į 

tarptautines rekomendacijas dirbant su 

LGBT*asmenimis, pasidalinsime savo profesine 

patirtimi su kolegomis bei ieškosime atsakymų į 

kylančius klausimus apie tai, kas padeda užmegzti 

ryšį su LGBT* klientais ir kas trukdo. 

Lektorė Alina Martinkutė, Vilniaus „Židinio" 

suaugusiųjų gimnazijos psichologė, Lietuvos 

psichologų sąjungos Edukacinės psichologijos 

komiteto narė, daugiau nei 10 metų dirba 

suaugusiųjų švietimo srityje, organizuoja renginius 

švietimo darbuotojams bei kuria kvalifikacijos 

tobulinimo programas. Pastaruosius kelerius 

metus aktyviai domisi lyčių psichologija, veda 

užsiėmimus apie lytiškumą bei lyčių stereotipus ir 

jų įtaką asmens savijautai bei pasiekimams. 

 

Data: 2018 m. gegužės 17 d. 

 

Dalyvių skaičius: iki 15 dalyvių 

 

Seminaras skirtas visiems 

besidomintiems. 

 

Seminaro trukmė: 3 val. 

 

Mediacija- daugelyje 

pasaulio šalių populiarus, o 

Lietuvoje pastaraisiais metais 

irgi sparčiai populiarėjantis 

konfliktų sprendimo būdas. Šio 

seminaro metu susipažinsime 

su pagrindiniais mediacijos 

teoriniais principais ir 

mediacijos taikymo praktiniais 

aspektais. 

Lektorė dr. Jolanta Sondaitė - Mykolo Romerio universiteto 

Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. dėstanti dalykus, 

susijusius su mediacija, konfliktais. Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių 

šeimos mediatorių tinklo narė (Network of Cross-Border Family 

Mediators), reguliariai dalyvaujanti šio tinklo organizuojamuose 

mediacijos mokymuose ir supervizijose. Nuo 2012 m. teikia mediacijos 

paslaugas šeimos ginčuose. Yra atlikinėjusi tarpvalstybinę šeimos 

mediaciją ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje (2013 m.), Belgijoje (2017 

m). Nuo 2016 m yra teismo mediatorė besispecializuojanti šeimos 

ginčų sprendime. 



 

Kongreso vieta: Klaipėdos universitetas, Humanitarinių ir ugdymo mokslų 

fakultetas, S.Nėries g. 5, Klaipėda. 

 

Lietuvos psichologų kongreso 2018 dalyviams prieškongresiniai seminarai 

nemokami. 

Nedalyvaujantiems LPK 2018 - prieškongresinio 

seminaro kaina - 30 Eur (ne LPS nariams), 25 Eur (LPS nariams). 

 

Vietų skaičius seminaruose yra ribotas, tad paskubėkite registruotis. Vieta 

seminare rezervuojama tik gavus kongreso 

registracijos mokestį.  

 

 

Registraciją į LPK 2018 rasite čia. 

Registraciją į prieškongresinius seminarus čia. 

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=40&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=376&lng=lt

