
 
 

10-12 klasių mokiniams, besidomintiems psichologija  

Konferencija 

Psichologai mokiniams apie mokinius – 6 
 

2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienį, KAUNE 

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete  

Jonavos g. 66,  Kaunas 

 

Konferencijos metu VDU psichologijos dėstytojai ir studentai pristatys savo moksliniais tyrimais pagrįstus 

pranešimus ir – šiame renginyje pirmą kartą – pakvies dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Daugiau apie mus 

http://psichologija.vdu.lt/ 

 

Programa 
I dalis. Moksliniai pranešimai. Vieta: 206 a.  

 

13:30 – 14:00  Registracija 

14:00 – 14:05 Sveikinimo žodis  

14:05 – 14:20 „Būsiu vadovas: su kokiais stereotipais galiu susidurti”. Dr. Aurelija Stelmokienė   

14:20 – 14:35       „Kaip tėvai, taip ir vaikai? Tėvų ir vaikų naudojamų konflikto sprendimo strategijų 

                              ryšys“. Stud. Greta Veiverytė (darbo vadovė dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė) 

14:35 – 14:50         „Priklausomybė nuo socialinių tinklų: ką sako psichologija?“.  Doc. dr. Loreta 

Gustainienė (tyrimą atliko stud. Laura Valaitytė)  

14.50 – 15:00  Diskusija 

 

II dalis. Kūrybinės dirbtuvės 

15:00 – 16:00  Vieta: 210 a. „Pyktis: kaip galiu jį pažinti ir kontroliuoti?“. Donata Ulkytė (vad. prof. dr. 

 A.Perminas)  

15:00 – 16:30  Vieta: 209 a. „Grožio kultas: ar grožis turi standartus?“. dokt. Eglė Urvelytė  

 

15:00 – 16:00  Vieta: 208 a. „Kūrybiškumo laboratorija: savojo Aš pažinimas“. Dr. Jurga Misiūnienė ir  

                        dr. Kristina Kovalčikienė.  

15:00 – 16:30 Vieta: 204 a. „Kaip auginu save?“. Dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 

 

MOKYTOJAMS:   15:00 – 16:15 Vieta: 323 a. „Girti ar drąsinti?“. Doc. dr. Albina Kepalaitė   

 

Renginys nemokamas. Dalyviams elektroniniu paštu išsiųsime e-pažymėjimus 
 

Prašome registruotis iki lapkričio 23 d.  Registraciją rasite nuorodoje: 
https://docs.google.com/forms/d/1YUVML1UF4Wj9jfrucPvSydP6zV3wKICB1UKF-bQhBII 

 
Kontaktai pasiteirauti:  
Eglė Urvelytė, VDU Psichologijos klinika, Tel.: 8-37 32 78 25 (pirmadieniais 14 – 16 val., ketvirtadieniais 
09 – 12 val.); El. paštas: pk@smf.vdu.lt  
 

http://psichologija.vdu.lt/
https://docs.google.com/forms/d/1YUVML1UF4Wj9jfrucPvSydP6zV3wKICB1UKF-bQhBII
https://docs.google.com/forms/d/1YUVML1UF4Wj9jfrucPvSydP6zV3wKICB1UKF-bQhBII
mailto:pk@smf.vdu.lt


 

Kūrybinės dirbtuvės plačiau: 

15:00 – 16:00  Vieta: 210 a. “Pyktis: kaip galiu jį pažinti ir kontroliuoti?“  

Donata Ulkytė (vad. prof. dr. Aidas Perminas). Užsiėmimo metu  bus kalbama apie tai, dėl 

ko mes pykstame, kaip šią emociją galima pastebėti iš tam tikrų kūno reakcijų. Taip pat bus 

aptariami pykčio kontrolės ir nusiraminimo būdai. Praktinių užduočių bei įvairių pratimų 

pagalba mokysimės, kaip galima tinkamai išreikšti savo pyktį, nekaupiant jo viduje ir 

agresyviai neišliejant į išorę. Dalyvių skaičius: iki 15. 

 

15:00 – 16:30  Vieta: 209 a.  “Grožio kultas: ar grožis turi standartus?“  

Dokt. Eglė Urvelytė. Užsiėmimo metu praktinėmis užduotimis kviečiu kartu kelti klausimus 

ir į juos atsakyti: Grožio kultas - kodėl nepriimame savęs tokių kokie esame? Kas formuoja 

grožio standartus? Kokį šalutinį poveikį jie turi? Ar grožio standartai yra sveiki? Kur yra 

riba tarp sveiko rūpinimosi savimi ir savęs žalojimo? Dalyvių sk.: iki 30. 

 

15:00 – 16:30 Vieta: 208 a. “Kūrybiškumo laboratorija: savojo Aš pažinimas“ 

Dr. Jurga Misiūnienė ir dr. Kristina Kovalčikienė. Kodėl kartais bijome atsiverti? Ar išvis 

verta atsiverti? Pripažinkime, kad ne visuomet esame atviri sau, o dar dažniau nesame atviri 

kitiems. Gal tau rūpi gražūs ir artimi santykiai su kitais? Gal nori geriau pažinti save ir 

labiau pasitikėti savimi? Nori tobulėti ir išdrįsti atskleisti save kitiems? Tuomet ateik, 

dalyvauk, leisk atsiskleisti savo kūrybiškumui ir padėk sau pažinti save! Dalyvių sk.: iki 30. 

 

15:00 – 16:30 Vieta: 204 a. “Kaip auginu save?” 

Dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė. Kartais atrodo, kad kitiems sekasi geriau, 

lengviau, o mes turime problemų. Išankstiniai įsitikinimai apie savo ir kitų sunkumų, 

motyvų skirtumus kartais verčia nepasitikėti kitų jautrumu. Surizikuokime patikrinti – gal 

kiti mus gali suprasti, tik mes nedrįsome tuo įsitikinti. Kiekvienas žingsnis į neištirtą žemę 

augina. Dalyvių sk.: iki 20. 

 

MOKYTOJAMS: 

15:00 – 16:15 Vieta: 323 a. “Girti ar drąsinti?”  

Doc. dr. Albina Kepalaitė.  Gilinsimės į pagyrimų ir padrąsinimų  skirtumus, poveikį 

asmenybei.  Mokysimės formuluoti padrąsinimus, rašyti padrąsinimo laiškus, drąsinti ir save. 

Dalyvių sk.: iki 50. 

 

 

Pastaba: dėl riboto vietų skaičiaus organizatoriai atsiprašo, kad galbūt ne visus pageidaujančius galės 
    priimti – neatidėliokite registruotis. Kūrybinės dirbtuvės – tai ne smagus laiko leidimas,  
    o   darbas su savimi, todėl kviečiame motyvuotus gilintis į save. 


