
       
 

Konferencija 
 

„Mūsų vidinio vaiko santykis su šiandienos vaiku. 
Humanistinės psichologijos požiūris“ 

 

2019 m. balandžio 27 d. 
Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Jonavos g. 66 - 108 auditorija, Kaunas 

 
Visi tėvai nori savo vaikams kuo geriausios ateities, savo patirtimi stengiasi jiems formuoti 

tinkamas vertybes, apsaugoti nuo galimų pavojų ir į pilnametystę išleisti kuo labiau paruoštą savarankiškam 
gyvenimui asmenybę. Tėvų auklėjimas, laikysena ar paprasčiausia nuomonė brendimo etape gali nulemti 
vaiko sprendimus gyvenime. Ar "kartų konfliktas" yra neišvengiamas visuomenės augimo ir vystymosi 
atributas? Kokią įtaką turi besikeičiantis pasaulis? Kiek mūsų nuosava vaikystė nevalingai įtakoja mūsų vaikų 
ar anūkų likimą? Skaudi mūsų vaikystės patirtis yra turtas, ar bereikalinga našta? - ar sveikas "vidinis vaikas" 
yra būtina sąlyga kuriant ateitį savo vaikui? 
 

Registruotis į konferenciją - https://forms.gle/GXTatZz7kYtdTQNX8 
Dalyvio mokestis – 10 eurų (mokant po balandžio 25 d. arba konferencijos metu – 15 eurų). Lietuvos Humanistinės psichologijos 
asociacijos (LHPA) nariams, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytojams ir studentams dalyvavimas nemokamas. 
Konferencijos dalyviams VDU-LHPA pažymėjimai bus išsiųsti elektroniniu paštu. 
Išankstinė registracija vyks iki balandžio 25 d., registracijos mokestį pervedant į Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos 
sąskaitą Nr. LT 037182100000606182 (AB Šiaulių bankas). Įmonės kodas: 190748934. Mokėjimo paskirtyje nurodyti – „(dalyvio 
vardas pavardė) konferencijos mokestis“. 
Detalesnė informacija el. paštu lhpa1991@gmail.com arba tel. 8 686 18818. 

 

Konferencijos programa 
 

9:30-10:00 Dalyvių atvykimas, registracija 

  

10:00-10:15 Organizatorių sveikinimo žodis. 
LHPA prezidentas Armantas Skemundris; 
VDU SMF Psichologijos katedros vedėja  doc. dr. Loreta Gustainienė 

10:15-11:00 „Kai būsiu senas, sėdėsiu rytais burbulinėj vonioj: apie tėvų rūpestį ir vaikų nerūpestingumą“ 
Timas Petraitis – psichologas/psichoterapeutas 

11:00-11:45 „Esminiai tėvų gyvenimo principai, galintys padėti vaikams atrasti tikrąjį save, o kartu ir savo 
pašaukimą“ 
Renata Neliubšienė – psichologė/psichoterapeutė 

11:45-12:15 „Tėvystės patirtys: kaip auginant vaikus augti patiems“ 
Dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, VDU 

12:15-12:45 „Asmens kaip vadovo(-ės) ir tėvo/motinos vystymosi susidūrimai“ 
Doc. dr. Aurelija Stelmokienė ir studentė Karolina Norvaišaitė, VDU  

12:45-13:15 Kavos pertrauka 

13:15-14:00 „Psichologo humanizmas dirbant su vaikais: kaip išdrįsti nevadovauti žaidimui ir sekti vaiko 
nurodyta kryptimi?“ 
Dalia Guzaitienė – psichologė/psichoterapeutė, žaidimų terapeutė 

14:00-14:30 „Kaip suaugę vaikai gali padėti subręsti tėvams: klinikinio atvejo analizė“ 
Dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, VDU ir Kauno miesto poliklinika 

14:30-15:00 „Senelių ir vaikaičių bendravimas: kas, kaip, kodėl?“ 
Doc. dr. Loreta Gustainienė, VDU 

15:00-15:45 „Kaip išlikti žmogumi vaikų ir tėvų santykiuose, transhumanistinėje epochoje“ 
Justinas Dabašinskas – filosofas/konspirologas 

15:45-16:00 Diskusija ir konferencijos uždarymas 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3bcIMptIq8Q8sYJB1TE6k1rhQ4pJCTN51nfqiM_OS9VdFAQ/viewform
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