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Programa 

 

09.00 – 10.00  Konferencijos dalyvių registracija 

 

Pranešimai 

10.00 – 10.50  Aušra Trimonytė/Lietuvos individualiosios psichologijos draugija. Individualioji 

psichologija šiandien. Kai klausiame savęs.   

10.50 – 11.20  Asta Zbarauskaitė / Vilniaus universitetas Klinikinės ir organizacinės psichologijos 

katedra, Rasa Barkauskienė / Vilniaus universitetas Klinikinės ir organizacinės               

psichologijos katedra. Kaip rasti laiko savo vaikui? Žvilgsnis į motinų reflektyviosios funkcijos 

interviu temas. 

11.20 – 11.40 Vilma Jazgevičiūtė/Individualiosios psichologijos institutas. Laimingi vaikai: 

matuojamės vaikiškus batus.  

11.40 –12.00   Gabija Jurgelytė ir Algirdas Brukštus/Individualiosios psichologijos konsultantų 

asociacija. Dvasingumas individualiojoje psichologijoje: Žiemos stovyklos įžvalgos. 

 

12.00 – 14. 00 Pietų pertrauka 

12.30 – 13.30 LIPD suvažiavimas (draugijos nariams) 

 

14.00 – 17.00  Seminarai (darbas grupėse): 

Tėvams apie vaikus. Alma Jarutienė    

Aš galiu keisti... Daina Kremensienė 

Alter ego. Silvestra Markuckienė 

Pokyčiai psichoterapijoje (konsultavime). Lina Vėželienė 

Tarnaujanti lyderystė. Tarnauju sau ar bendruomenei? Lora Šapailienė 

 

17.00 – 17.30 Konferencijos aptarimas ir pažymėjimų įteikimas 

 

 

     

Maloniai kviečiame dalyvauti draugijos narius ir visus besidominčius individualiąja 

psichologija!  



Konferencijos seminarų pristatymai 

 
Tėvams apie vaikus 

 

Veda Alma Jarutienė. Su tėvų grupėmis nuolat dirba nuo 2005 m. pagal Nani Wirth ir Pozityvios 

tėvystės įgūdžių lavinimo (STEP) programas. 

Seminaro metu sužinosite, ką daryti, kad išsipildytų didžiausia tėvų svajonė – užauginti 

savarankišką, savimi pasitikintį ir atsakingą vaiką. 

Seminaras skirtas tėvams ir visiems, kurie dalyvauja 6–12 metų vaikų ugdyme. Apie šeimos 

atmosferą, teorines žinias, praktines refleksijas, padrąsinimo metodus. 

Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

  

Aš galiu keisti... 

 

Veda Daina Kremensienė, Individualiosios psichologijos instituto dėstytoja ir individualiosios 

psichologijos konsultantė. 

Yra dalykų, kurių mes negalime pakeisti... Yra dalykų, kurių mes ir nenorime keisti...  

O kartais tiesiog nežinome, ką galime padaryti...  

Ateikite ir atraskite savo individualų būdą įveikti sunkumus.  

Grupės metu galėsite praktiškai išbandyti kūrybinį metodą, atskleidžiantį kiekvieno asmeninį stilių, 

padedantį išjudėti iš „sąstingio taško“. 

Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

Alter ego 

Veda Silvestra Markuckienė, Individualiosios psichologijos instituto dėstytoja ir individualiosios 

psichologijos konsultantė. 

Alter ego. Alter ego? Alter ego! 

Dalyvių skaičius iki 16-os. 

 

 

Pokyčiai psichoterapijoje (konsultavime) 

 

Veda Lina Vėželienė, idividualiosios psichologijos konsultantė, egzistencinės psichologijos 

psichoterapeutė. 

Kolegiškas pasidalinimas - diskusija apie tai, kas dažnai lieka už terapeuto ir kliento sąmoningumo 

ribų, apie tai, kas išties įtakoja kliento pokyčius, kas padrąsina klientą keistis? Šiek tiek laiko 

skirsime teorinei pokyčių psichoterapijoje / konsultavime sampratai, taip pat aptarsime 

konsultavimo ar buvimo klientu patyrimą ir paanalizuosime gyvo konsultavimo atvejį. 

Dalyvių skaičius iki 20-ies. 

 

 

Tarnaujanti lyderystė. Tarnauju sau ar bendruomenei? 

 

Veda Lora Šapailienė, psichologė, nuolatinė individualiosios psichologijos vasaros stovyklų grupių 

vadovė.  

Diskusija - praktinės užduotys apie tikrąją lyderystės galią, empatiją - altruizmą, ar tai suderinama 

su asmeniniais tikslais, rūpinimusi savimi ir individualia gerove. Dalyvių skaičius neribojamas. 



REGISTRACIJA 

Elektroninė registracija vyksta nukopijavus šį adresą: http://goo.gl/5MFlq7  

Taip pat galima registruotis iš tinklapio: www.lipd.lt 

Registruojantis pažymėkite grupę, kurioje ketinate dalyvauti. 

Prašome registruotis iki kovo 12 d. 

Elektroninė registracija įsigalioja pervedus mokestį. 

Paliekame galimybę registruotis konferencijos dieną. 

 

Konferencijos dalyviai gaus Vilniaus universiteto kartu su LIPD pažymėjimus. 

http://goo.gl/5MFlq7
http://www.lipd.lt/

