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

pranešimus ir pakvies dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Daugiau apie mus http://smf.vdu.lt/katedros/psichologijos-

katedra/ 

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

13:00 – 13:30  Registracija 

13:30 – 13:35 Sveikinimo žodis  

13:35 – 13:50 ,,Kritinis mąstymas ir jo nauda”, Liucija Maziliauskienė, dr. Jurga Misiūnienė 

13:50 – 14:05      „Ar eitum su manim į pasimatymą? Savęs pristatymo įtaka pirmam įspūdžiui apie mus?“,   

      Radvilė Ruzaitė, doc. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė 

14:05 – 14:20      „Mielasis, pasakyk man komplimentą ”, Erika Varnagirytė, prof. dr. Aidas Perminas.  

14:20 – 14:35 „Tatuiruotės darbo paieškoje: padeda ar trukdo?“, Neringa Fiodorovaitė, prof. dr. Loreta  

                             Bukšnytė-Marmienė 

14.35 – 14:45  Diskusija 

 

II dalis. Kūrybinės dirbtuvės  

15:00 – 16:30 Vieta: 325 a. „Relaksacija: kelias į vidinę ramybę“  Prof. dr. Aidas Perminas 

15:00 – 16:30 Vieta: 209 a. „Kaip valdyti karjerą?“ Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė 

15:00 – 16:30 Vieta: 210 a. „Aprangos reikšmė žmogaus vertinimui“   
Doc. dr. Kristina Žardeckaitė - Matulaitienė 

15:00 – 16:30 Vieta: 208 a. „Efektyvus vadovas. Kaip aš jį įsivaizduoju?“  

 Doc. dr. Aurelija Stelmokienė, stud. Tadas Vadvilavičius 

15:00 – 16:30 Vieta:  105 a. „Sapnų siunčiamos žinutės: ar moki „pagauti“ sapnų siunčiamus 

pranešimus tau?“ Dr. Justina Slavinskienė 

15:00 – 16.30  Vieta: 204 a. „Seksualinio priekabiavimo mitai ir tikrovė arba ar reikia barti Šarūną 

Bartą? Stud. Monika Čeponytė. 

MOKYTOJAMS   

15:00 – 16:30   Vieta: 108 a.   „Mokytojo vaidmuo atpažįstant gabų mokinį“ Dr. Jurga Misiūnienė 

 
Renginys nemokamas. Dalyviams elektroniniu paštu išsiųsime e-pažymėjimus 
 

Prašome REGISTRUOTIS,  paspaudus šią nuorodą: https://goo.gl/ERTmbt 

 

Kontaktai pasiteirauti:  
Karina Kravčenko, el. paštas: karina.kravcenko@vdu.lt 
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Kūrybinės dirbtuvės plačiau: 

15:00 – 16:30 Vieta:  325 a.  „Relaksacija: kelias į vidinę ramybę“. Prof. dr. Aidas Perminas 

Užsiėmimo tikslas – supažindinti su streso sąvoka ir problema bei 

valdymo galimybėmis pasitelkiant relaksaciją. Seminaro metu 

sužinosite kas yra stresas ir kuo jis mums ne tik trukdo, bet ir 

padeda. Susipažinsite su pagrindinėmis teorijomis, nagrinėsite  

streso priežastis ir pasekmes. Sužinosite, kaip galima stresą geriau 

valdyti pasitelkiant nesudėtingus būdus. Praktikuositės atlikti 

relaksaciją pasitelkiant vaizdinius. Įsigilinsit į šios relaksacijos 

taikymo specifiką ir galimybes valdant stresą. Dalyvių skaičius 

iki 15. 

 

15:00 – 16.30 Vieta: 209 a. „Kaip valdyti karjerą?“. Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė  

 
Tai praktinis užsiėmimas, kurio metu išsiaiškinsime, ką reiškia 

valdyti savo karjerą. Užsiėmimo metu sužinosime, iš kokių etapų ir 

elementų susideda karjeros valdymas, analizuosime, kokios 

asmens kompetencijos reikalingos norint sėkmingai valdyti 

karjerą. Diskutuosime, nuo kada turėtume pradėti valdyti savo 

karjerą – ar turėtume tai pradėti besimokydami mokykloje? Ir 

būtinai pasitreniruosime mokydamiesi praktinių karjeros valdymo 

įgūdžių. Dalyvių skaičius iki 20. 
 

15:00 – 16:30  Vieta: 210 a. „Aprangos reikšmė žmogaus vertinimui“.  Doc. dr. Kristina 

Žardeckaitė – Matulaitienė 

 
Ar treningai tai tik sportininko apranga? O gal iš kepurės formos ir 

spalvos galima numanyti, kiek žmogui patinka klasikinė muzika? 

Seminaro metu kviečiame ne tik geriau susipažinti su aprangos 

reikšme įspūdžiui apie žmogų susidaryti, bet ir įsitraukti į diskusiją 

apie savo išvaizdos ir turimų daiktų "žinutę" aplinkiniams. Dalyvių 

skaičius – 15-20. 

 

 

 

15:00 – 16:30 Vieta: 208 a. „Efektyvus vadovas. Kaip aš jį įsivaizduoju?“. Doc. dr. Aurelija 

Stelmokienė, stud. Tadas Vadvilavičius 

 
Maiklas Skotas (The Office), Angela Merkel (Vokietijos 

federalinis kancleris), Elonas Maskas (Tesla Motors vadovas), 

Mary Barra (General Motors vadovė) ir dar daugybė garsių realių 

ir išgalvotų vadovų/lyderių kiekvieną dieną vadovauja savo 

organizacijoms ir veda jas į priekį. Visi vadovai turi savo 

efektyvaus veikimo paslaptį, kas leidžia jiems pasiekti užsibrėžtų 

organizacijos tikslų. Tad klausimas paprastas – kokia (-s) turi būti 

vadovė (-as), jog padėtų organizacijai klestėti? Šios kūrybinės 

dirbtuvės - tai erdvė sužinoti daugiau apie vadovavimą remiantis realiais pavyzdžiais bei pasidalinti 

savo mintimis, kokia (-s) yra efektyvi (-us) vadovė (-as), kurio (-s) pėdomis norėčiau sekti ir aš? O gal 

ta (-s) vadovė (-as) esi Tu? Dalyvių skaičius: 30 žmonių. 

 



15:00 – 16:30 Vieta: 105 a. „Sapnų siunčiamos žinutės: ar moki „pagauti“ sapnų 

siunčiamus pranešimus tau?“. Dr. Justina Slavinskienė 
 

Nuolat sapnuoji ryškius sapnus, kurie tau atrodo reikšmingi? O 

gal prisimeni tik vieną, bet labai įsimintiną sapną, kurio niekaip 

negali suprasti? Ateik – nes šis užsiėmimas kaip tik tau! 

Kūrybinių dirbtuvių metu pamėginsime kartu, bet tuo pačiu ir 

labai individualiai pasigilinti į sapnus, stengsimės suprasti kaip ir 

kokias žinutes mums siunčia mūsų sapnai ir bandysime 

„iškoduoti“ žinučių prasmes. Tai įdomu ir leidžia geriau suvokti 

subjektyvų žmogaus patyrimą individualiai. Dalyvių skaičius iki 

15. 
 

15:00 – 16:30 Vieta: 204 a. „Seksualinio priekabiavimo mitai ir tikrovė arba ar reikia 

barti Šarūną Bartą?“. Stud. Monika Čeponytė, vadovė doc. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė 

 

Seksualinis priekabiavimas - subjektyvus ar objektyvus ir lengvai 

pastebimas reiškinys? Seksualinį priekabiavimą patiria tik 

moterys, o priekabiauja tik vyrai? Tai tik klaidingai suprantami 

pajuokavimai ar nuobaudos vertas veiksmas? Seminaro metu 

kviečiame ne tik geriau susipažinti su seksualinio priekabiavimo 

apibrėžimu ir patikrinti savo įsitikinimus šia tema, tačiau ir 

įsitraukti į įvairių dilemų sprendimą bei scenarijų vertinimą, kurie 

padės į šį reiškinį pažvelgti iš skirtingų perspektyvų. Dalyvių 

skaičius: 15-20 (būtinai ne jaunesni nei 11-12 klasė). 
 

 

MOKYTOJAMS 

15:00 – 16:30  Vieta: 108 a.  ,,Mokytojo vaidmuo atpažįstant gabų mokinį“ Dr. Jurga 

Misiūnienė 

 
 Viena iš pirminių gabaus mokinio ugdymo sąlygų – tai jo gabumų 

atpažinimas ir nukreipimas papildomam ugdymui. Mokytojas yra 

svarbus gabių mokinių identifikavimą mokykloje vykdančios 

komandos narys, todėl kūrybinių dirbtuvių metu bus siekiama aptarti 

jo vaidmenį ir iššūkius šiame procese. Dalyvaujantys mokytojai turės 

galimybę ne tik teoriškai, bet ir grupelėse praktiškai pagilinti savo 

supratimą, koks gali būti akademinei veiklai gabus mokinys, 

susipažinti su galima gabių vaikų atpažinimo sistema mokykloje bei 

susipažinti su gabaus vaiko atpažinimui skirtais klausimynais. Dalyvių 

skaičius iki 40. 

 

 

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. 


