
Mokslinė praktinė konferencija 
 „RŪPI VAIKAI – PADĖKIM TĖVAMS“ 

Vilniaus universitetas, Teatro salė, Universiteto g. 3 

Gruodžio 6 d., penktadienį 
 

Konferencijos programa 

8.30 – 9.30  Registracija, CR Teatro salė 

9.30 – 9.40 Konferencijos atidarymas, įžanginis žodis. VU Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir 
eksperimentinių tyrimų mokymo centro vedėja doc.dr. Roma Jusienė 

9.40 – 10.10 „Dvi skirtingos tėvų mokymo programos Latvijoje: efektyvumo tyrimai“. Latvijos 
Universiteto psichologijos katedros prof. Sandra Sebre 

10.10 – 10.40 „Vaikai iš žaislų planetos – su kuo sukurti žmogišką ryšį?“ VšĮ Paramos vaikams centro 
direktorė, psichologė psichoterapeutė Aušra Kurienė 

10.40 – 11.10 „Ar tikrai tėvams siūlome tokią pagalbą, kokios jiems reikia?“ VšĮ Saugaus vaiko centro 
psichologė psichoterapeutė Jūratė Daškevičienė 

11.10 – 11.40 Arbatos, kavos pertrauka/Stendinių pranešimų peržiūra, CR  

11.40 – 12.10 „Efektyvaus auklėjimo įgūdžių lavinimo programa STEP: tikėti, drąsinti, ugdyti 
atsakomybę“. LSMU Sveikatos psichologijos katedros lektorė, Individualiosios psichologijos konsultantų 
asociacijos projekto vadovė dr. Jolita Jonynienė 

12.10  – 12.40 „Saugaus ryšio su vaiku mokymo programa“. VšĮ Šeimos namai direktorė, vaikų ir paauglių 
psichiatrė psichoterapeutė Goda Bačienė, psichologė Gražina Liutkevičė 

12.40 – 13.10 „Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ – dialogo link“. Vilniaus m. psichologinės-
pedagoginės tarnybos psichologė Liucyna Narkevič Skurko 

13.10 – 13.30  „Jaučiu, kad esu seksuali, tik kaip pasakyt tai kitiems? Tėvams apie intymų dukterų 
pasaulį“. MRU Psichologijos katedros lektorė, doktorantė, psichologė psichoterapeutė Ilona Kajokienė 

13.30 – 14.30 Pietų pertrauka/Stendinių pranešimų peržiūra 

Mokslinių tyrimų sekcija I, CR 239 a. 
 
14.30 – 14.45 „Tėvų reakcijų į neigiamas vaiko emocijas ryšys su vaiko emociniais ir elgesio 
sunkumais“. VŠĮ A. C. Patria psichologė - profesinio orientavimo specialistė Inga Rusinaitė – Vaitkuvienė, 
VDU Teorinės psichologijos katedros vedėja doc. dr. Loreta Bukšnytė – Marmienė 
14.45 – 15.00 „Vaikų temperamento ir tėvų elgesio strategijų sąsajos prognozuojant mažų vaikų elgesio 
bei emocijų sunkumus“. Vaikų ligoninės, VŠĮ VULSK filialo, Vaiko Raidos Centro medicinos psichologė Ingrida 
Ilekytė, VU Bendrosios psichologijos katedros doc. dr. Roma Jusienė 
15.00 – 15.15 „Pusantrų metų amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumus prognozuojantys šeimos 
emocinės aplinkos veiksniai“.  LSMU Sveikatos psichologijos katedros lektorė Giedrė Širvinskienė,  VU 
Bendrosios psichologijos katedros doc. dr. Roma Jusienė, LSMU Sveikatos psichologijos katedros prof. Nida 
Žemaitienė 
15.15 – 15.30 „Keturių metų amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumus prognozuojantys šeimos 
emocinės aplinkos veiksniai“. Vaikų ligoninės, VŠĮ VULSK filialo, Vaiko Raidos Centro medicinos psichologė, 
VU Bendrosios psichologijos katedros doktorantė Rima Breidokienė, VU Bendrosios psichologijos katedros 
doc. dr. Roma Jusienė 

 



 

Mokslinių tyrimų sekcija II, CR Teatro salė 
14.30 – 14.45 „Motinų gebėjimo atspindėti kūdikių psichinę būseną ypatumai rizikos grupės motinų - 

kūdikių sąveikų metu“. VšĮ Žemynos klinika  psichologė – stažuotoja, klinikinė psichologė  Kristina Banytė, 

VU Bendrosios psichologijos katedros doc. dr. Danguolė Čekuolienė  

14.45 – 15.00 „Motinystės streso ir motinų elgesio su vaiku sąsajos su jo internaliais sunkumais po 

vienerių metų: auklėjimo stiliaus kaip mediatoriaus reikšmė“.  MRU Viešojo saugumo fakulteto lektorė, 

VDU Teorinės psichologijos katedros doktorantė Evelina Viduolienė, VDU Teorinės psichologijos katedros 

doc. dr. Aidas Perminas  

15.00 – 15.15 „Pirmaklasių ir jų motinų patiriamų psichologinių sunkumų sąsajos ir kitimas pirmąjį 

mokymosi pusmetį“. Kauno Centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro medicinos psichologė, VDU 

Teorinės psichologijos katedros lektorė dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Panevėžio raj. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio gimnazijos psichologė Toma Balčiūnaitė 

15.15 – 15.30 „Motinų, turinčių suaugusius vaikus su intelekto sutrikimu, globos patirtis“. Trakų 

neįgaliųjų užimtumo centro psichologė Renata Černovaitė  

Praktinė patirtis ir įžvalgos, CR Teatro salė 

15.45 – 16.05 „Darbas su vaiko, turinčio elgesio ir emocinių sutrikimų, šeima: Vaikų raidos centro 
patirtis“. Vaikų ligoninės, VŠĮ VULSK filialo, Vaiko Raidos Centro medicinos psichologė Ieva Salialionė  

16.05 – 16.25  „Paauglių elgesio sutrikimų ankstyvoji prevencija šeimoje“. MRU Psichologijos katedros 
lektorė, VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centro vaikų ir paauglių psichologė dr. Vaida Kalpokienė  

16.25 – 16.45 „Psichologiniai šeimos mediacijos aspektai: praktinė patirtis”.  MRU Psichologijos Instituto 
doc. dr. Jolanta Sondaitė 

16.45 – 17.00  Diskusija, konferencijos uždarymas. 

Stendiniai pranešimai, CR 239 a.  

„Tėvų ir globėjų atjautos vaikams ugdymas naudojant kognityvinę terapiją“.  MRU Psichologijos katedros 
vyr. mokslo darbuotoja doc. dr. Aistė Diržytė  

„Kognityvinės-elgesio korekcinės programos EQUIP vykdymo Lietuvos vaikų socializacijos centruose 
efektyvumas“.  VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centro vaikų ir paauglių psichologė, MRU Psichologijos 
katedros lektorė dr. Vaida Kalpokienė, VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos programų direktorė Virginija 
Klimukienė 

„Neįgalų vaiką auginančių tėvų vidinės darnos ypatumai“. LEU Psichologijos didaktikos katedros doc. dr. 
Margarita Pileckaitė – Markovienė, LEU psichologijos studentės Laura Pečiauskaitė, Žana Undro 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinius sunkumus prognozuojantys motinystės streso veiksniai“. MRU 
Viešojo saugumo fakulteto lektorė, VDU Teorinės psichologijos katedros doktorantė Evelina Viduolienė 

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir 
eksperimentinių tyrimų mokymo centras drauge su VšĮ Paramos vaikams centras ir VšĮ Saugaus 
vaiko centras bei Lietuvos psichologų sąjunga. 

Konferencijos dalyvio mokestis – 50 Lt, LPS nariams/VU darbuotojams – 40 Lt, studentams (ir VPDT 
kursantams) – 20 Lt. Konferencijos dalyviams išduodamas VU FSF pažymėjimas (8 ak.val.).  

Registruotis prašome iki gruodžio 3 d. http://alturl.com/8dv4h 

Daugiau informacijos ptmc@fsf.vu.lt arba tel. 8 5 2687254. 
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