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LPS Organizacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
2015 m.— 2016 m.

Pirmininkė

Nariai 2015- 2016 m.

Marija Miselytė

dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė,
dr. Giedrė Genevičūtė-Janonienė,
Laura Rimkutė,
Rita Žiauberytė-Jakštienė,
Agnė Bičkauskaitė,
Šarūnas Mačiulis,
dr. Edita Dereškevičiūtė,
Lina Mikelytė,
prof. dr. Auksė Endriulaitienė,
Justė Bakanauskaitė.

Komiteto tikslas
Vienyti organizacinės psichologijos srityje dirbančius psichologus.

Komiteto uždaviniai
 Skatinti organizacinių psichologų bendravimą ir bendradarbiavimą, apsikeitimą informacija ir
idėjomis organizacinės psichologijos srityje.

 Nagrinėti organizaciniams psichologams aktualius klausimus.
 Rūpintis profesiniu organizacinių psichologų ugdymu.
 Skatinti visuomenės informavimą organizacinės psichologijos srityje.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
2015-2016 metais pagrindinė Komiteto veikla buvo skirta kasmetinės mokslinės-praktinės
konferencijos ir diskusijų, skirtų organizacijų psichologams, dirbantiems įvairiose organizacijose,
organizacinę psichologiją studijuojantiems, organizacijų vadovams, personalo ir kitų sričių specialistams,
kurių veikla susijusi su organizacine psichologija, organizavimui.
2015 m. balandžio 11 dieną vyko V-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas

organizacijoje: inovacijų iššūkiai ir sprendimo galimybės“. Konferencija organizuota kartu su Vilniaus
universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės ir
Bendrosios psichologijos katedromis. Pažymėtina, kad šiais metais konferencija įgavo tarptautinį atspalvį:
organizuojant bendradarbiaujama su EUWIN - European Workplace Innovation Network - bei bus
sulaukta poros pranešėjų iš užsienio. Tokiu būdu skatiname profesinį dalijimąsi patirtimi ir
bendradarbiavimą su kitų šalių specialistais. Konferencija skirta inovacijų taikymo bei diegimo
organizacijose keliamų iššūkių ir galimų sprendimų aptarimui, dalijimuisi patirtimi ir įžvalgomis.
Konferencijoje buvo paliestos tokios temos kaip psichologo vaidmuo diegiant inovacijas organizacijose,
dėmesingu įsisąmoninimu grįstų metodų taikymas, organizacinė kultūra, pokyčių įgyvendinimas.
Konferencijos metu vyko ir dvi praktinės laboratorijos, skirtos žaidybinio metodo taikymo organizacijose

patyrimui.
Komitetų veiklos ataskaitos 2016
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2016 m. balandžio 16 dieną vyks VI-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje: informacinių technologijų pasaulyje“. Konferencija organizuojama kartu su Vilniaus
universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės ir
Bendrosios psichologijos katedromis.
Komitetas suorganizavo dvi organizaciniams psichologams skirtas diskusijos aktualiomis temomis.
2015 gruodžio 8 d. vyko diskusija "Įsipareigojęs organizacijai darbuotojas - šiandien (ne) madinga?"
Susitikimo metu pranešėja dr. Giedrė Genevičiūtė-Janonienė pasidalino turimomis įžvalgomis ir kvies
diskutuoti klausimais, ar vis dar aktualu ir prasminga kalbėti apie darbuotojo įsipareigojimą organizacijai,
kurioje dirbama ir kokią naudą gauna organizacija, turėdama įsipareigojusius darbuotojus. O galbūt
įsipareigojęs organizacijai darbuotojas - šiandien nebemadinga? 2015 sausio 28 d vyko diskusija
"Mediatorius - psichologas ar teisininkas?" Diskusijos pradžioje komiteto narys, mediatorius Šarūnas
Mačiulis, supažindino su mediacijos - alternatyvaus ginčų sprendimo būdo - principais ir privalumais,
istorija ir praktika pasaulyje bei individualiais, kolektyviniais ir verslo ginčais, sprendžiamais mediacijos
būdu.
Komitetas taip pat skyrė pastangas dalyvavimui Europinėje darbo ir organizacinių psichologų
bendruomenėje, kadangi 2011 metų gegužės 26-ąją Lietuvos psichologų sąjunga tapo Europos darbo ir
organizacijų psichologijos asociacijos (EAWOP) nare. Kadangi šios visos Europos organizacijų
psichologus vienijančios organizacijos tikslas yra skatinti ir remti darbo ir organizacijų psichologijos
vystymą ir taikymą Europoje, rūpintis mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimu, nuolatos organizuojami
renginiai tiek praktikams, tiek mokslininkams.
2015 gegužės 20-23 d komiteto narės Marija Miselytė, dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė ir dr.
Edita Dereškevičiūtė dalyvavo 17-ame EAWOP Kongrese, vykusiame Osle. Kongresas buvo skirtas
pagarbiai ir efektyviai lyderystei. http://www.eawop2015.org/. Komiteto narė dr. Jurgita LazauskaitėZabielskė buvo šio kongreso ambasadore Lietuvoje ir kongreso Tarptautinės patariamosios valdybos
nare.

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Komiteto posėdžiai buvo rengiami mažiausiai kartą per mėnesį, daugiausiai jų skiriant kasmetinės
konferencijos, seminarų ir diskusijų, skirtų organizaciniams psichologams, organizavimui.

Komiteto renginiai
2015-2016 metais pagrindinė Komiteto veikla buvo skirta kasmetinės mokslinės-praktinės
konferencijos ir diskusijų, skirtų organizacijų psichologams, dirbantiems įvairiose organizacijose,
organizacinę psichologiją studijuojantiems, organizacijų vadovams, personalo ir kitų sričių specialistams,
kurių veikla susijusi su organizacine psichologija, organizavimui.
2015 m. balandžio 11 dieną vyko V-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje: inovacijų iššūkiai ir sprendimo galimybės“. Konferencija organizuota kartu su Vilniaus
universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės ir
Bendrosios psichologijos katedromis. Pažymėtina, kad šiais metais konferencija įgavo tarptautinį atspalvį:
organizuojant bendradarbiaujama su EUWIN - European Workplace Innovation Network - bei bus
sulaukta poros pranešėjų iš užsienio. Tokiu būdu skatiname profesinį dalinimąsi patirtimi ir
bendradarbiavimą su kitų šalių specialistais. Konferencija skirta inovacijų taikymo bei diegimo
organizacijose keliamų iššūkių ir galimų sprendimų aptarimui, dalinimuisi patirtimi ir įžvalgomis.
Komitetų veiklos ataskaitos 2016
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.Konferencijoje buvo paliestos tokios temos kaip psichologo vaidmuo diegiant inovacijas organizacijose,
dėmesingu įsisąmoninimu grįstų metodų taikymas, organizacinė kultūra, pokyčių įgyvendinimas.
Konferencijos metu vyko ir dvi praktinės laboratorijos, skirtos žaidybinio metodo taikymo organizacijose
patyrimui.
2016 m. balandžio 16 dieną vyks VI-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje: informacinių technologijų pasaulyje“. Konferencija organizuojama kartu su Vilniaus
universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės ir
Bendrosios psichologijos katedromis.
Komitetas suorganizavo dvi organizaciniams psichologams skirtas diskusijos aktualiomis temomis.
2015 gruodžio 8 d. vyko diskusija "Įsipareigojęs organizacijai darbuotojas - šiandien (ne) madinga?"
Susitikimo metu pranešėja dr. Giedrė Genevičiūtė-Janonienė pasidalino turimomis įžvalgomis ir kvies
diskutuoti klausimais, ar vis dar aktualu ir prasminga kalbėti apie darbuotojo įsipareigojimą organizacijai,
kurioje dirbama ir kokią naudą gauna organizacija, turėdama įsipareigojusius darbuotojus. O galbūt
įsipareigojęs organizacijai darbuotojas - šiandien nebemadinga? 2015 sausio 28 d vyko diskusija
"Mediatorius - psichologas ar teisininkas?" Diskusijos pradžioje komiteto narys, mediatorius Šarūnas
Mačiulis, supažindino su mediacijos - alternatyvaus ginčų sprendimo būdo - principais ir privalumais,
istorija ir praktika pasaulyje bei individualiais, kolektyviniais ir verslo ginčais, sprendžiamais mediacijos
būdu.
Komiteto narių tarptautinė veikla
Komitetas

skyrė

pastangas

dalyvavimui

Europinėje

darbo

ir

organizacinių

psichologų

bendruomenėje, kadangi 2011 metų gegužės 26-ąją Lietuvos psichologų sąjunga tapo Europos darbo ir
organizacijų psichologijos asociacijos (EAWOP) nare. Kadangi šios visos Europos organizacijų
psichologus vienijančios organizacijos tikslas yra skatinti ir remti darbo ir organizacijų psichologijos
vystymą ir taikymą Europoje, rūpintis mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimu, nuolatos organizuojami
renginiai tiek praktikams, tiek mokslininkams.
2015 gegužės 20-23 d. komiteto narės Marija Miselytė, dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė ir dr.
Edita Dereškevičiūtė dalyvavo 17-ame EAWOP Kongrese, vykusiame Osle. Kongresas buvo skirtas
pagarbiai ir efektyviai lyderystei. http://www.eawop2015.org/ Komiteto narė dr. Jurgita LazauskaitėZabielskė buvo šio kongreso ambasadore Lietuvoje ir kongreso Tarptautinės patariamosios valdybos
nare.

2015 m. gegužės 20 d. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė dalyvavo Europos darbo ir organizacijų
psichologijos asociacijos šalių narių valdybos susitikime, kurio metu buvo pristatytos Asociacijos
vykdomos veiklos (praktikos laboratorija, vasaros mokykla, mažųjų grupių susitikimai ir kt.), aptartas
kasmetinio Kongreso organizavimas. Gegužės 21 d. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė dalyvavo
generalinėje asamblėjoje, kurios metu buvo pristatytos Asociacijos veiklos ir finansinės ataskaitos,
koreguoti Asociacijos įstatai, priimtos naujos šalys narės, aptarta žurnalo European Journal of Work and
Organizational Psychology leidyba, bei priimti sprendimai dėl kitų Asociacijos veiklų.

Ataskaitą parengė OPK pirmininkė M. Miselytė

Komitetų veiklos ataskaitos 2016
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LPS Edukacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
2015 m.— 2016 m.

Pirmininkė

Nariai 2015 - 2016 m.

Doc. dr. Ala Petrulytė

Žydrė Arlauskaitė
Virginija Guogienė
Rasa Bubnienė
Daiva Klovienė
Komitetui talkininkavo:
Evaldas Karmaza, Laima Strolienė, Aušra Kaukėnienė
ir Jūratė Laukyė

Komiteto tikslai
Vadovaujantis LPS komitetų veiklos nuostatais ir laikantis kolegialumo bei viešumo principų,
atstovaujama švietimo sistemoje dirbantiems psichologams, visuomenėje, šalies ir užsienio asociacijose,
konferencijose ir plėtojamas bendradarbiavimas su edukacinių bendruomenių psichologais, LPS Valdyba
ir komitetais, PPT, SPPC, ŠMM ir kitomis institucijomis.

Komiteto uždaviniai
 Prisidėti prie švietimo sistemoje dirbančių psichologų veiklą reglamentuojančių dokumentų

redakcijos, teikiant siūlymus LPS Valdybai.
 Tirti švietimo sistemoje dirbančių psichologų poreikius bei veiklos prioritetus, ir pagal tai

organizuoti kasmetines mokslines - praktines konferencijas, diskusijas, seminarus ir kitus
renginius, viešinti apklausų rezultatus LPS konferencijose ir virtualioje svetainėje, bei
platesnėje .visuomenėje
 Inicijuoti ir organizuoti mokslo taikomojo pobūdžio tyrimus, ar projektus, esant švietimo sistemoje

dirbančių psichologų poreikiui ir galimybėms.
 Bendradarbiauti su EFPA, N.E.P.E.S. asociacijų psichologais, dirbančiais švietimo tinkle, su

įvairių edukacinių bendruomenių psichologais, LPS Valdyba ir komitetais, SPPC, PPT, ŠMM,
LiPSA ir kitomis institucijomis, esant poreikiui ar užklausai.

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Per LPS EPK 2015 m. – 2016 m. ataskaitinį periodą buvo sėkmingai plėtojama ankstesnė
komiteto veikla šalies ir Europos Sąjungos psichologų lygmeniu. EPK narių sudėtis dalinai atsinaujino.
Pagrindinės komiteto narių pastangos buvo sutelktos į pagalbą LPS 2015 Ieškoti, atrasti, dalintis
Kongreso (A.Petrulytė – organizacinio komiteto pirmininkė) ir prieš Kongreso renginių organizavimą.
Gegužės 7 d. vyko psichologams praktikams aktualūs prieškongresiniai seminarai, kuriuos organizavo
LPS edukacinės psichologijos komitetas. Šis renginys buvo integruotas į LPS kongresą vietoj kasmetinės
švietimo sistemoje dirbančių psichologų konferencijos. Prieškongresinių seminarų metu patirtimi dalinosi
gerai žinomi savo sričių specialistai praktikai. Gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė – psichoterapeutė
doc. S. Lesinskienė ir gimnazijos psichologė S. Dirgėlienė kalbėjo apie pagalbą įvairiapusį raidos
sutrikimą turintiems vaikams, jų tėvams, mokytojams (atsakinga A.Petrulytė). Psichologė-psichoterapeutė
Komitetų veiklos ataskaitos 2015
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Ž. Arlauskaitė dalinosi praktinio darbo įžvalgomis apie mokinių motyvaciją mokytis ir galimą pagalbą.
Psichodramos vadovas ir supervizorius, Europos psichodramos instituto direktorius, edukologas, soc.
darbuotojas, protestantų teologas F. Dorn pasakojo apie sociodramos pritaikymo galimybes mokykloje
patyčių ir konfliktų sprendimui (atsakingas E.Karmaza).
Kita prioritetinė veikla – inicijavimas ir organizavimas šalies mokinių ( virš 1000 14 -18 metų
paauglių ) emocinės ir socialinės sveikatos tyrimo / projekto, kurio pirmuosius rezultatus ketinama
paviešinti LPS kongrese ir ISPA pasaulinėje konferencijoje. LPS Prezidentas ir valdybos biuras palaikė
iniciatyvą ir parengė kreipimąsi į įvairias mokyklas dėl pagalbos, organizuojant mokinių apklausą. Tyrimas
buvo iš dalies finansuotas LEU Mokslo fondo (parama laimėta konkurse).

Komiteto posėdžiai
Įvyko penki posėdžiai: 2015 06 18; 2015 09 24; 2015 12 03; 2016 0212; 2016 03 21.

Aptarti svarbiausi klausimai
Pasirengimas LPS 2015 Kongresui ir prieš LPS Kongreso renginiams 2015 metų gegužės 7 d.
Organizavinmas ir atlikimas mokinių apklausos šalies mokyklose.
Organizuoti renginiai mokyklose Psichikos dienai paminėti - 2015 m. spalio mėn.
Pasirengimas 6-jai Lietuvos švietimo sistemoje dirbančių psichologų konferencijai: „Psichologas švietimo
bendruomenėje – vaikų ir suaugusiųjų gerovės link“.
LPS EPK komiteto pirmininkės A. Petrulytės galimybės ir atstovavimo forma EFPA „Psychology in
education“ komiteto veikloje (2015-2017m.).
Naujienos iš EFPA ir jų svarba švietimo sistemoje dirbantiems psichologams.
Psichologijos mokytojo metodininko kvalifikacijos kėlimo ir atestasijos tvarkos bei jos tobulinimo
galimybės.
Psichologijos pamokų mokykloje plėtra.
LEU psichologijos programų absolventų draugijos kūrimo galimybės (ALUMNI).

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
Dalyvavimas EFPA darbo grupėje, rengiant Europos šalių mokyklos psichologų įtraukaus ugdymo
patirties monografiją.
Parengti keturi pranešimai LPS 2016 m. Kongresui ir Pasaulinei ISPA 2016 m. konferencjjai
(pranešėjos A.Petrulytė, V. Guogienė, R. Bubnienė, Ž. Arlauskaitė).
Parengimas informacijos apie LPS kongresą LEU virtualioje svetainėje ir LPS Naujienlaiškyje.

Komiteto renginiai
Prieš LPS Kongreso renginių – seminarų organizavimas Gegužės 7 d., organizuoti trys seminarai
(LEU)
2016 m. balandžio 1 d. šeštoji Lietuvos švietimo sistemoje dirbančių psichologų konferencija:
„Psichologas švietimo bendruomenėje – vaikų ir suaugusiųjų gerovės link“, organizuoja LEU ir LPS (LEU).

Komiteto narių tarptautinė veikla
A. Petrulytė LPS nominuota į EFPA, „Psychology in education“ komitetą (2013 - 2015 m.).
A. Petrulytė dalyvavo darbo grupėje dirbančių švietimo sistemoje Europos psichologų, rengiant
dokumentus: įtraukaus ugdymo patirtis ir mokyklos psichologų kompetencijos (Ala Petrulytė).
Ž. Arlauskaitė 2015 birželio 24 - 27d dalyvavo ISPA / ABRAPEE konferencijoje, San Paule, (Brazilija) bei
2015 birželio 24 ISPA vadovų darbo grupėje: mokyklos psichologų iš viso pasaulio narystės, ir profesinės
pagalbos jiems klausimai.
Komitetų veiklos ataskaitos 2016
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Kita komiteto veikla
Konsultavimas pagal LPS užklausas.

Veiklos planai


Organizavimas švietimo sistemoje dirbančių pedagogų konferencijos.



2016 m. balandžio 1 d. Vilniuje, Lietuvos Edukologijos Universitete, vyks šeštoji Lietuvos švietimo
sistemoje dirbančių psichologų konferencija: „Psichologas švietimo bendruomenėje – vaikų ir
suaugusiųjų gerovės link“.



Dalyvavimas LPS 2016 m. kongrese ir psichologų suvažiavime.



Bendradarbiavimas su EFPA “Psychology in education” komitetu, nagrinėjant mokyklos psichologo
kompetencijas įtraukaus ugdymo aplinkoje.



Darbo veiklos prioritetas - ugdymo bendruomenių subjektų poreikiai, emocinės ir socialinė sveikata
ir gerovė, akcentuojant mokyklos psichologo vaidmenį edukacinėje bendruomenėje.

Ataskaitą parengė EPK pirmininkė doc. dr. A. Petrulytė

Komitetų veiklos ataskaitos 2016
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LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos praktikos komiteto
veiklos ataskaita
2015 m.— 2016 m.
Pirmininkė

Nariai 2015-2016 m.

dr. Neringa Grigutytė

Aušra Griškonytė
Alicja Juškienė
Palmira Kazlauskienė
Janina Klimantavičienė
Beatričė Liutikaitė
Vaida Mažonaitė
dr. Rytis Pakrosnis
Robertas Petron
is
dr. Rūta Sargautytė
Algina Šamonskienė
Edita Žilienė
Komiteto savanorės:
Kamilė Bauraitė ir Lauryna Filatovaitė

Komiteto tikslai
Rūpintis sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių psichologų profesinės veiklos įgyvendinimu ir
kvalifikacijos kėlimu.
Ilgalaikis tikslas - sukurti sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių psichologų kvalifikacijos kėlimo
centrą, kuris teiktų ekspertinę/metodologinę/informacinę pagalbą, koordinuotų aprūpinimą psichologinio
vertinimo instrumentais, organizuotų psichologų kvalifikacijos kėlimą ir kt.

Komiteto uždaviniai


Analizuoti psichologų poreikius.



Teikti reikalingą konsultacinę ir informacinę pagalbą LPS nariams.



Formuoti psichologų kvalifikacijos kėlimo Sveikatos apsaugos sistemoje strategiją.



Organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius (seminarus, mokymus, diskusijas ir kt.).



Didinti psichologinio vertinimo instrumentų prieinamumą.



Spręsti medicinos psichologų veiklos reglamentavimo ir darbo organizavimo sveikatos priežiūros
sistemoje klausimus

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Komitetas veiklą pradėjo 2015 metų sausį. Atlikus psichologų, dirbančių sveikatos apsaugos
sistemoje, poreikių apklausą, buvo apibrėžtas komiteto tikslas, uždaviniai, išskirtos prioritetinės veiklos.
Sprendžiant medicinos psichologų veiklos reglamentavimo ir darbo organizavimo sveikatos priežiūros
sistemoje klausimus, nutarta rinkti ir sisteminti medicinos psichologo darbą reglamentuojančius
dokumentus. Yra peržiūrėta Seimo dokumentų bazė, sudarytas 120 dokumentų, kuriuose yra minimas
psichologas, sąrašas. Sprendžiant medicinos psichologų kvalifikacijos kėlimo klausimus nutarta parengti
supervizorių, į kuriuos gali kreiptis LPS nariai psichologinio konsultavimo ir vertinimo klausimais, sąrašą.
Komitetų veiklos ataskaitos 2016
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Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Įvyko 9 posėdžiai, 2 iš jų - elektroniniai. Inicijuotas LPS komiteto narių iš kitų miestų dalyvavimas
posėdžiuose nuotoliniu būdu.
Komitetui pradėjus veiklą buvo nutarta apibendrinti turimą informaciją apie praktinius psichologų,
dirbančių sveikatos sistemoje, poreikius ir atlikti LPS narių apklausą kuria būtų siekiama išsiaiškinti
kylančias problemas, klausimus, poreikius. Gautų rezultatų suformuoti Komiteto uždaviniai bei veiklos.
Apklausos rezultatai pateikiami LPS tinklalapyje (http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/
uploads/files/Apklausos%20rezultatai_1.pdf).
Apsibrėžus komiteto siekius, buvo išskirtos prioritetinės veiklos sritys:
1) Sprendžiant medicinos psichologų veiklos reglamentavimo ir darbo organizavimo sveikatos priežiūros
sistemoje klausimus, nutarta pirmiausia rinkti ir sisteminti medicinos psichologo darbą reglamentuojančius
dokumentus (įstatymus, įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus ir kt.). Jų pagrindu
parengti medicinos psichologų, dirbančių atskirose sveikatos apsaugos sistemos srityse, veiklą
reglamentuojančių dokumentų aprašą, ir, esant poreikiui, teikti rekomendacijas LPS nariams.
Susistemintus dokumentus planuojama skelbi LPS puslapyje. Yra peržiūrėta Seimo duomenų/dokumentų
bazė (http://www3.lrs.lt), sudarytas 120 dokumentų, kuriuose yra minimas psichologas, sąrašas.
2) Sprendžiant medicinos psichologų kvalifikacijos kėlimo klausimus parengti supervizorių, į kuriuos gali
kreiptis LPS nariai psichologinio konsultavimo ir vertinimo klausimais, sąrašą. Analizuoti dokumentai,
kristalizuoti tapimo LPS supervizoriumi kriterijai.

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
I. Komitetas aktyviai siekia bendradarbiavimo su LR Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo 2015 m.
pradžios parengti 4 raštai SAM ministerijai:
Dėl siūlymų „Medicininės reabilitacijos, sanatorinių įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų
aprašo“ projektui (2015 01 29).
Dėl MMSE ir Blesedo demencijos skalės naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose (2015 02 26).
Dėl psichologinio įvertinimo instrumentų naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose (2015 03 03).
Dėl SAM rengiamos medicinos psichologo normos (2015 10 07).
Ne į visus raštus gauti ministerijos atsakymai. Komitetas ir toliau sieks konstruktyvesnio bendradarbiavimo
su SAM sprendžiant sistemoje dirbantiems psichologams aktualius klausimus.
II. Svarstytas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo projektas, rengtos jam pastabos.
III. Rengti trys atsakymai į LPS narių užklausas dėl darbo reglamentavimo sveikatos apsaugos sistemoje.

Komiteto renginiai
Paskaita-diskusija „Įrodymais grįstas vertinimas ir jo pritaikymas psichologo praktikoje“.
2016 m. rugsėjo 24 d.
Lektorė: Aistė Pranckevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Neuromokslų institutas

Renginys vyko Vilniaus universitete, Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1, Vilnius), 201 auditorijoje.
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Komiteto narių tarptautinė veikla
Neringa Grigutytė yra EFPA Klinikinės neuropsichologijos darbo grupės narė.

Kita komiteto veikla
Nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas adaptuotų/adaptuojamų Lietuvai instrumentų sąrašas.
Bendradarbiavimas su Psichologinio įvertinimo ir testavimo bei Psichikos sveikatos politikos komitetais.
Dalyvavimas LPS komisijos dėl elektroninės sistemos E.sveikata kūrimo veikloje.
Dalyvavimas LPS valdybos kartu su visų LPS komitetų atstovais posėdžiuose.

Veiklos planai (artimiausi):
Suorganizuoti diskusiją „Psichologas sveikatos sistemoje: poreikiai, galimybės ir siekiamybės“.
Parengti LPS supervizorių kriterijų sąrašą.
Surinktus psichologų darbą Sveikatos apsaugos sistemoje reglamentuojančius įstatymus be įsakymus
skelbti LPS internetinėje svetainėje.

Ataskaitą parengė KSPPK pirmininkė dr. Neringa Grigutytė

Komitetų veiklos ataskaitos 2016

Puslapis 12

LPS Etikos komiteto veiklos ataskaita
2015 m.— 2016 m.

Pirmininkė

Nariai 2015—2016 m.

Dr. Ilona Čėsnienė

Dr. Rasa Barkauskienė
Dr. Viktorija Čepukienė
Renata Garckija
Aušra Kurienė
Kristina Vrubliauskaitė

Komiteto tikslas
Remiantis egzistuojančiais Lietuvos ir Europos psichologų profesinę etiką reglamentuojančiais
dokumentais bei gerąja praktika, užtikrinti etikos standartų laikymąsi Lietuvos psichologų sąjungos (LPS)
narių tarpe.

Komiteto uždaviniai


Atstovauti LPS, sprendžiant aktualius profesinės etikos klausimus, bei teikti rekomendacijas;



Nagrinėti nusiskundimus dėl LPS nario (-ių) galimų etikos pažeidimų;



Dalyvauti atitinkamų teisės aktų rengime;



Organizuoti ir dalyvauti su komiteto veikla susijusiuose renginiuose;



Bendradarbiauti su EFPA Etikos komitetu.

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai


Ataskaitiniu periodu Etikos komitetas turėjo nuolatinius posėdžius ir keletą virtualių. Jų metu buvo
nagrinėjami skundai ir priimami sprendimai dėl LPS narių profesinės etikos pažeidimų, formuluojami
atsakymai į skundus dėl ne LPS narių profesinės etikos, buvo kreipiamasi į kitas institucijas, siekiant
detaliau išsiaiškinti analizuojamų situacijų pobūdį ir pan.



Europos psichologų asociacijų federacijos Etikos komitetas 2015 m. vykusiame kongrese patvirtino
pavyzdinį Etikos kodekso modelį, rekomenduojamą šalims narėms. Lietuvoje pagrindinis
dokumentas, kuriuo psichologai vadovaujasi savo veikloje, vis dar yra 1996 m. priimtas Etikos
kodeksas, kuris savo principais skiriasi nuo rekomenduojamo modelio. Etikos komitetas, savo
ruožtu, pateikė LPS Valdybai priimti sprendimą dėl EFPA etikos kodekso vertimo į lietuvių kalbą,
vertimo pasidalinimo su psichologų bendruomene bei aktualios Lietuvai etikos kodekso redakcijos
parengimo būtinybės.

.
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Inicijuota diskusija būsimam Lietuvos psichologų kongresui tema „Naująjį Etikos kodeksą
pasitinkant: iššūkiai ir poreikiai“ (2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas).
Aptarta psichologų bendruomenę sukrėtusi Hoffman‘o ataskaita ir jos galimi padariniai psichologų
veiklai.
Pasiūlyta daryti seriją renginių kartu su švietimo, teisės ir sveikatos apsaugos įstaigų atstovais,
priklausomai nuo profesinės bendrijos narių poreikių

Parengti raštai ir dokumentai


Atsakymai į visus skundus, prašymus, klausimus profesinės etikos klausimais, valstybės institucijų
užklausas.

Paskutiniaisiais metais stebimas nuolat didėjantis tiek psichologų, tiek ir plačios visuomenės
susidomėjimas psichologų profesinės etikos klausimais, pasireiškiantis didėjančiu užklausų į LPS Etikos
komitetą skaičiumi. Viena iš svarbiausių šio susidomėjimo priežasčių yra ta, kad psichologų veikla nėra
apibrėžta vienu atskiru įstatymu, atitinkamai nėra ir poįstatyminių teisės aktų, kurie padėtų aiškiau suvokti
ir visiems vienodai traktuoti psichologų veiklos standartus. Šiuo metu egzistuoja gana nemažai atskirų
psichologų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kuriuos parengė atskiros institucijos, tačiau psichologo
darbas yra toks įvairus ir apimantis labai platų vaidmenų spektrą, kad neretai iškyla keblumų įvertinti ir
tinkamai išspręsti konkrečioje situacijoje susidariusias profesines dilemas. Pažymėtina, kad LPS Etikos
komitetas, siekdamas gilesnio kiekvienos situacijos supratimo, į savo posėdžius nuolat kviečiasi su
konkretaus klausimo specifika susijusių komitetų ir LPS Valdybos atstovus.

Tarptautinė veikla
Gaunama informacija (nuo 2011 m. Etikos komiteto atstovas yra EFPA narys korespondentas).
Nuo 2013-11-15 LPS deleguota atstove tapo I. Čėsnienė. Visa aktualiausia informacija yra skelbiama
oficialiame EFPA Etikos komiteto puslapyje: http://ethics.efpa.eu/guidelines/

Renginiai (planuojami)
Esant poreikiui, suorganizuoti diskusiją LPS nariams aktualiais profesinės etikos klausimais.

Veiklos planai
Suorganizuoti diskusiją dėl LPS Etikos kodekso atnaujinimo būtinybės bei atitinkamai prisidėti prie
visų atnaujinimo darbų, pritarus LPS Valdybai. Šis procesas reikalaus aktyvaus visos LPS bendruomenės
įsitraukimo, nes naująjį Etikos kodeksą reikės patvirtinti LPS suvažiavimo metu bei atitinkamai, pagal
numatomas patvirtinti nuostatas, išrinkti naujus LPS Etikos komiteto narius (šiuo metu taip renkami tik
LPS Valdybos nariai).

Ataskaitą parengė EK pirmininkė doc. dr. I. Čėsnienė
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LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto
veiklos ataskaita
2015 m.— 2016 m.
Pirmininkė

Nariai 2015—2016 m.

doc. dr. D. Nasvytienė

R. Bubnienė
dr. G. Gintilienė
dr. S. Girdzijauskienė
V. Gudauskienė
D. Antinienė
P. Kazlauskienė
E. Švelniūtė Ašembergė
Komiteto savanorė:
Marina Guptor

Komiteto tikslai
Aktualių psichologinio įvertinimo dokumentų rengimas; konstruktyvus bendradarbiavimas su
bendruomenės nariais; tinkamos psichologinio įvertinimo politikos formavimas.
Manome, kad savo darbu atliepiame LPS viziją vykdyti Lietuvoje europinius standartus
atitinkančius psichologinius tyrimus ir praktiką. Lietuvoje.

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Surengti trys akivaizdiniai posėdžiai - 2014 12 05, 2015 01 14 ir 2015 02 06. Visi jie buvo skirti
testų registracijos klausimams ir simpoziumo būsimame kongrese tematikai. Iškilus aktualiems
klausimams rengtos virtualios diskusijos ir pasitarimai.

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Savo pradėtus darbus sutelkėme viena kryptimi – skleisti gerąją psichologinio įvertinimo praktiką.
To siekėme ir gyvai bendraudami su psichologais beikitų temai artimų profesijų atstovais, iranalizuodami
gerąją psichologinio įvertinimo praktiką, kondensuotą išsivysčiusių Europos šalių psichologų parengtuose

dokumentuose. Žengėme pirmąjį žingsnį link savo ambicingo uždavinio - sudaryti Testų registracijos
procedūrą. Konkrečiai, pradėjome nagrinėti Britų psichologų draugijos ir olandų psichologų parengtą
medžiagą apie testų peržiūros eigą. Mūsų nuomone, šiuo metu tai pragmatiškai pagrįstas žingsnis, nes
nerealu įstatymiškai įteisinti kokybišką testavimo praktiką nepriėmus psichologų praktinės veiklos
įstatymo.
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Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
2015 04 24 ir 2015 05 05 vykusių posėdžių metu patikslinome būsimos diskusijos Lietuvos
psichologų sąjungos kongrese metmenis.
2015 10 23 vykusiame posėdyje aptarėme konceptualias testų registracijos proceso gaires ir
būsimą susitikimą su dėstytojais, atsakingais už psichologinį įvertinimą visuose Lietuvos universitetuose,
turinčiuose psichologų rengimo programas

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
Raštu atsakyta į du klausimus:
apie MMPI-2 metodikos adaptacijos statusą (2016 02 08);

apie teisę Lietuvoje naudotis testavimo metodikomis, išleistomis Didžiojoje Britanijoje ir kitose Europos
šalyse, taip pat lietuviškų testų kūrimo bei platinimo instituciją (2015 11 20).
Kartu su Klinikinės ir sveikatos psichologijos praktikos komitetu peržiūrėjome ir atnaujinome Adaptuotų
klinikinio

vertinimo

instrumentą

sąrašą

(pasiekiamą

LPS

puslapyje

per

prieigą

http://

www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/VERTINIMO%20INSTRUMENTAI%
202015.08.pdf).

Komiteto renginiai
2015 m. gegužės 9 d. Lietuvos psichologų kongrese (vykusiame Lietuvos edukologijos
universitete) surengėme diskusiją „Psichologinis ir edukacinis testavimas: kas juos sieja?“. Mūsų žiniomis,
tai pirmas viešas renginys, kai edukologai ir psichologai atvirai kalbėjo dvilypę Lietuvoje susiklosčiusią
situaciją, kai švietimo politikai ir visuomenė reikalauja labai kokybiškai atlikti psichologinį įvertinimą, tačiau
neturime žinių testų ir net nėra testavimo praktiką reglamentuojančio įstatymo; neaišku, kas laiduoja
reikiamas testuotojų kompetencijas. Kviestinė renginio viešnia - Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų
skyriaus vedėja ir ESF projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“ vadovė dr. A.Ranonytė – pasidalijo įžvalgomis apie sėkmingą psichologinio ir edukacinio
testavimo praktiką kai kuriose Europos šalyse ir būtinybę spręsti opius klausimus Lietuvoje. Ekspertės
nuomone, psichologai turi dalyvauti socialinių mokslų ugdymo ir egzaminų programų kaitos procese.

Visiems diskusijos dalyviams rūpėjo, kad ir Lietuvoje atsirastų civilizuotame pasaulyje įsitvirtinusi
"psichoedukacinio testavimo" praktika.
2015 m. rugsėjo 24 d. kartu su Klinikinės ir sveikatos psichologijos praktikos komitetu kvietėme
organizavome dr. A.Pranckevičienės paskaitą „Įrodymais grįstas vertinimas ir jo pritaikymas psichologo
praktikoje“. Renginys vyko VU Filosofijos fakultete.
2015 m. lapkričio 16 d. G. Gintilienė ir S. Girdzijauskienė surengė VU psichologijos krypties
doktorantams ir dėstytojams teminį pranešimą „Testų naudojimas studijų procese“. Po jo surengėme
diskusiją su visų Lietuvos universitetų dėstytojais, atsakingais už psichologinį įvertinimą psichologų
rengimo programose. Dalijomės patirtimi apie dalykų apimtį ir siekiamus rezultatus, instrumentų taikymą
mokant praktinių įgūdžių, kolegų atsakomybės ir kompetencijų ribų dermę su kolegų lūkesčiais testų
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atžvilgiu, dėstymo tradicijomis skirtinguose universitetuose. Dalyvavo D.Antinienė (LSMU), L.Brazdeikienė
(KU), I.Gabrialavičiūtė (MRU), R.Markšaitytė ir J.Misiūnienė (VDU), G.Gintilienė, S.Girdzijauskienė ir
N.Grigutytė (VU), D.Nasvytienė (LEU).

Tarptautinė veikla
Gr.Gintilienė dalyvavo EFPA Įvertinimo komisijos (ĮK) posėdyje, įvykusiame 2016 m. liepos 9 dieną
Milane. Posėdis vyko EFPA Generalinės Asamblėjos išvakarėse ir jame buvo aptarti ĮK nuveikti darbai
atskirose šalyse ir aptarti Įvertinimo komisijos ateities planai. Vienas jų - Testų peržiūros modelio skaida
šalyse narėse 2016 metais. Tuo tikslu nutarta parengti supaprastintą Testų peržiūros modelio aprašą. Šio
dokumento rengimo grupėje dalyvautų ir G. Gintilienė.

Ataskaitą parengė PĮTK pirmininkė doc. dr. D. Nasvytienė
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LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto veiklos ataskaita
2015 m.— 2016 m.
Pirmininkė

Nariai 2015—2016 m.

Roma Jusienė

Agnė Burkauskaitė
Virginija Guogienė
Vaida Kalpokienė
Aušra Kurienė
Dalia Nasvytienė
Estera Švelniutė Ašembergė
Vanda Vaitekonienė

Komiteto tikslai


Būti vaikų balsu, tai yra siekti, kad vaikų psichologiniai ir socialiniai poreikiai būtų tinkamai suprasti
bei atliepti;



Rūpintis psichologinės pagalbos vaikams bei jų tėvams, globėjams ir ugdytojams plėtra bei
stiprinimu.

Komiteto uždaviniai


Reaguoti į aktualius visuomenėje vaikų gerovės reiškinius bei išsakyti vaikų poreikius labiausiai
atliepiančią psichologų poziciją;



Dalyvauti svarstant ir sprendžiant su vaikų gerove susijusius socialinės politikos klausimus



Šviesti visuomenę apie vaikų poreikius;



Tarpininkauti psichologams ir valstybės institucijoms teikiant psichologinę pagalbą vaikams bei
vaikų tėvams, globėjams, ugdytojams;



Siekti didesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo sprendžiant su vaiko gerove susijusius klausimus

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Komiteto veikla prasidėjo 2015 metų sausio mėn. nuo tikslų, siekių bei prioritetinių sričių
diskutavimo, bendro apsibrėžimo. Parengėme bei susijusioms ir galimai suinteresuotoms institucijoms,
įstaigoms išsiuntinėjome komiteto pristatymą su kvietimu bendradarbiauti rūpinantis vaikų gerovės
klausimais ar sprendžiant sudėtingus su vaikų poreikiais susijusius klausimus. 2015 m. birželio 1 d.
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga išplatinome pranešimą spaudai „Mums rūpi vaikai“. Šis
pranešimas neliko nepastebėtas – jo pagrindu parengti du straipsniai žinių portaluose ir interviu radijuje
apie vaikų psichologinius poreikius, apie patiriamas emocines problemas bei galimus pagalbos būdus.
2015 m. gruodžio 9 d. drauge su VU Psichologinio konsultavimo ir mokymų centru organizavome
konferenciją „[Ne tik] vaikų žaidimai: erdvė augti ir pažinti“. Konferencijoje dalyvavo per du šimtus
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psichologų, ugdytojų, tėvų, studentų. 2016 m. vasario mėn. parengėme pasiūlymą diskusijai Lietuvos
psichologų kongrese gegužės mėn. Siūlėme diskutuoti apie ankstyvojo vaikų ugdymo iššūkius bei
vilkduobes: ką bei kaip ugdome ir kiek tai atliepia vaikų poreikius. 2015 m. rugsėjo pradžioje komiteto narė
V.Vaitekonienė aktyviai dalyvavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete klausymuose dėl Vaiko teisių
apsaugos pagrindų pakeitimų įstatymų projektų.
Per mažiau nei pusantrų metų komiteto gyvavimo posėdžiavome šešis kartus akivaizdžiai ir tris
kartus elektroniškai. Atsakėme į keturis raštus. Švietimo ir mokslo ministerija pastaruoju metu rengia
Pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, koncepciją. Vaiko psichologinės gerovės
komitetas palaiko šios koncepcijos rengimą bei išreiškė norą bendradarbiauti rengiant koncepciją.

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
2015 m. sausio 21 d. – pirmasis komiteto posėdis. Komiteto tikslų, uždavinių ir prioritetinių veiklos sričių
diskutavimas.
2015 m. kovo 12 d. – komiteto tikslų, uždavinių ir prioritetinių veiklos sričių tvirtinimas. Atsakymo į raštą
rengimas.
2015 m. balandžio 22 d. – komiteto pristatymo rengimas ir išplatinimas. Pranešimo spaudai Tarptautinės
vaikų gynimo dienos proga aptarimas.
2015 m. gegužė (elektroniškai) – pranešimo spaudai derinimas. Atsakymo į raštą rengimas.
2015 m. rugsėjo 16 d. – proaktyvių veiklų, ypač visuomenės, tėvų ir ugdytojų švietimo, aptarimas.
Rengiamo Istorijos vadovėlio 5-6 klasių mokiniams svarstymas bei nuomonės dėl jame pateikiamos

informacijos formulavimas. Galimos konferencijos temos aptarimas.
2015 m. lapkritis (elektroniškai) – konferencijos temos tikslinimas. Atsakymo į raštą rengimas.
2016 m. sausio 22 d. – diskusijos temos Lietuvos psichologų kongrese svarstymas. Susipažinimas su
ŠMM Pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, koncepcija.
2016 m. vasaris (elektroniškai) – diskusijos temos ir anotacijos parengimas. Rašto dėl Pagalbos vaikams,
turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, koncepcijos parengimas.
2016 m. kovo 18 d. – komiteto veiklos ataskaitos, teikiamos Lietuvos psichologų suvažiavimui, aptarimas.
Tolesnių konkrečių veiklų numatymas.

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
2015-01-23: atsakymas LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos Vaiko teisių apsaugos
kontrolierei „Dėl nuomonės pateikimo“ apie veiksmų demonstravimą, kuris gali neigiamai paveikti
nepilnamečių psichologinę būklę.
2015-06-01: pranešimas spaudai „Mums rūpi vaikai“.
2015-09-23: atsakymas į LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos Vaiko teisių apsaugos
kontrolierės raštą „Dėl nuomonės pateikimo apie amžių, kurio sulaukęs vaikas yra pakankamai brandus
keliauti be suaugusiųjų“.
2015-10-26: nuomonė „Baltų lankų“ leidyklos direktoriui apie A.Bumblausko istorijos vadovėlio 5-6 kl.
moksleiviams tinkamumą tokio amžiaus vaikų auditorijai.
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2016-02-02: LR ŠMM ir SPPC raštas „Dėl pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, koncepcijos“.

Komiteto renginiai
2015-12-09 konferencija „[Ne tik] vaikų žaidimai: erdvė augti ir pažinti“ drauge su VU Filosofijos fakulteto
Psichologinio konsultavimo ir mokymų centru, Vilniaus universitetas, Teatro salė.
2016-05-07 diskusija Lietuvos psichologų kongrese „Ankstyvasis ugdymas: iššūkis tėvams ar... vaikams“.

Veiklos planai
Nuoseklus ir kryptingas tiek reaktyvus, tiek proaktyvus veikimas šiomis kryptimis: ankstyvoji raida
(kūdikių bei mažų vaikų psichikos sveikata); deinstitucionalizacija (vaikų globa šeimynose, ne globos

namuose ar kitose specializuotose institucijose); kompleksinė ilgalaikė pagalba specialių poreikių
vaikams; psichikos sveikata mokyklose bei mokymosi kontekste; vaikų apsauga (bet kokio pobūdžio
smurto prevencija ir intervencija); tėvų, globėjų, ugdytojų ir visuomenės švietimas.

Ataskaitą parengė VPGK pirmininkė prof. dr. Roma Jusienė
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