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Programa 
 
09.00 – 10.00  Konferencijos dalyvių registracija 
 
Pranešimai 
10.00 – 10.10  Aušra Trimonytė. Konferencijos atidarymas   
10.10 – 10.40  Erika Kern. Terapinė erdvė. Santykio beieškant 
10.40 – 11.10   Rasa Bieliauskaitė. Vidinio santykio raiška psichoterapinio žaidimo erdvėje  
11.10 – 11.40  Lina Vėželienė. Vidinė santuokinio santykio erdvė ir joje kylančios problemos 
egzistenciniu ir individualiosios psichologijos požiūriu    
11.40 – 12.00 Viktoras Šapurovas. Pamąstymai apie adlerietišką bendravimą. 
 
12.00 – 14. 00 Pietų pertrauka 
12.30 – 13.30 LIPD suvažiavimas (draugijos nariams) 
 
14.00 – 16.00  Seminarai (darbas grupėse): 
1. Ankstyvieji prisiminimai, gyvenimo stilius ir asmeninių konfliktų stilius. Prof. Roy  Kern  (Bus 
vertimas)     
2. Naujų technologijų įtaka A. Adlerio teorijai arba kas būtų, jei A. Adleris gyventų XXI-ame 
amžiuje. Darius Norvilas 
3. Aš ir mano balsas. Virginijus Varkalis 
 
16.00 – 16.30 Konferencijos aptarimas ir pažymėjimų įteikimas 

 
     
. 
 

Maloniai kviečiame dalyvauti draugijos narius ir visus besidominčius individualiąja 

psichologija!  
 

 

 

    



Konferencijos seminarų pristatymai 
 
Ankstyvieji prisiminimai, gyvenimo stilius bei asmeninių konfliktų stiliai  

Early Recollections, Lifestyle and Personal Conflict   Styles (su vertimu į lietuvių kalbą) 
  
Pristato: Prof. Rojus Kernas, Teorinės psichologijos fakultetas Vytauto Didžiojo  universitetas 
Kaunas, Džordžijos universiteto JAV garbės  profesorius, Individualiosios psichologijos žurnalo 
vienas iš leidėjų,  
Tikslas: pateikti dalyviams ankstyvųjų prisiminimų metodą, leidžiantį nustatyti gyvenimo stiliaus 
dinamiką, susijusią su konfliktų sprendimo stiliais. 
Vidinė mūsų psichologinių dinamikų erdvė yra rezultatas to, kaip mes interpretuojame ankstyvąsias 
gyvenimo  patirtis, tai ir kuria mūsų gyvenimo stiliaus pagrindus. Į šias vidines dinamikas įeina ir 
tai, kaip mes sprendžiame vidinius, o taip pat ir išorinius konfliktus su kitais. Rudolfas Dreikursas 
teigė, kad konfliktų stiliai yra mūsų gyvenimo stiliaus dinamikos išraiška. Šio seminaro metu bus 
pristatyti šiuolaikiniai konfliktų sprendimo modeliai kartu pateikiant ir seminaro vedėjo sukurtą 
ankstyvųjų prisiminimų metodą kaip būdą, leidžiantį atpažinti ir suprasti tiek savo, tiek kliento 
(terapinėje ar organizacijos aplinkoje) stilių. 
Dalyvių skaičius neribojamas 
 
  
Diskusijų grupė „Naujų technologijų įtaka A. Adlerio teorijai arba kas būtų, jei A. Adleris 

gyventų XXI-ame amžiuje“ 
 
Veda Darius Norvilas, Individualiosios psichologijos institutas. 
Skirta visiems norintiems diskutuoti kaip socialiniai tinklai veikia mūsų gyvenimą, pažvelgti į naujų 
technologijų atnešamus pokyčius per A. Adlerio teorijos prizmę. 
Siūlomos temos diskusijoms: 

• „Aš“ ir mano virtualusis „Aš“ – tikroji tapatybė 
• Savęs paviešinimo ir privatumo suvokimas virtualioje erdvėje. Kokia informacija yra privati 

man kaip konsultantui/psichoterapeutui. Kiek informacijos galima atskleisti viešumoje 
• Kokiu tikslu žmonės naudojasi socialiniais tinklais 
• Ar galima konsultuoti „draugą“ iš soc. tinklų, jei nepažįsti jo realiame gyvenime 
• Menkavertiškumo ir pranašumo jausmo santykis formuojant virtualųjį „Aš“ 
• Socialiniai tinklai kaip įrankis konsultavime/psichoterapijoje 
• Drausti ar leisti vaikams naudotis soc. tinklais 
• Soc. tinklai: galios ir jėgos santykis. Ar man naudinga „galėti“ tinkle, bet „negalėti“ 

realiame gyvenime 
• Socialiniai tinklai kaip (pseudo)bendruomeniškumo jausmo išraiška  
• Santykis su virtualia bendruomene. Ar socialiniai tinklai gali padėti ugdyti 

bendruomeniškumo jausmą 
• Aktyvumas soc. tinkluose kaip dar viena „netinkamo elgesio“ išraiška 

Dalyvių skaičius neribojamas 
 

Patyrimo grupė ,,Aš ir mano balsas” 

Veda Virginijus Varkalis, Individualiosios psichologijos institutas  
Tai bus balso valdymo ar balso klausymo pamokos, paremtos idėja,  kad kalbėdami mes atspindime 
savo jausmus, nuotaikas, mintis ir pan.. Balsas parodo mūsų vidinę savijautą, santykį su savimi ir 
kitu. Grupėje klausysimės kiekvieno grupės nario "kalbos garso", nepriklausomai nuo turinio. 



Įsiklausydama į balso tembrą, grupė atspindės, su kokia spalva, personažu asocijuojasi balsas, ką jis 
primena, ar yra tvirtas, laisvas ir t.t.  Ši patyriminė grupė turėjo didžiulį pasisekimą IP žiemos 
stovykloje. 
Dalyvių skaičius - 12 . 
 
 
REGISTRACIJA 
Elektroninė registracija vyksta nukopijavus šį adresą: 
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dFJKcXRpTmlWb3hRaWN
MSkpmd0taM0E6MA#gid=0 
Taip pat galima registruotis iš nuorodos laiško tekste ir tinklalapio: www.lipd.lt 
Registruojantis pažymėkite grupę, kurioje ketinate dalyvauti. 
Prašome registruotis iki kovo 11 d. 
Elektroninė registracija įsigalioja pervedus mokestį. 
Paliekame galimybę registruotis konferencijos dieną, bet tuomet pažymėjimai bus išduodami vėliau. 
 
Konferencijos dalyviai gaus Vilniaus universiteto kartu su LIPD pažymėjimus. 
 
MOKĖJIMAI 
KONFERENCIJOS: 
LIPD nariams, IPI studentams, universitetų dieninių skyrių studentams, VU Filosofijos fakulteto 
darbuotojams  20Lt., kitiems dalyviams  30 Lt. 
Kviečiame konferencijos metu (arba registruojantis el.būdu) sumokėti ir nario mokestį (30Lt) už 
2013 ar ankstesnius metus. 
 
Mokėjimus perveskite į LIPD sąskaitą: 
Lietuvos individualiosios psichologijos draugija. Kodas 191946577 
Banko sąskaita LT597300010002378986 AB bankas,, Swedbank“, b.k. 73000 
Paskirtis – konferencijos mokestis. 
 
 
LIPD suvažiavimas 2013 m. kovo 16 d. 12.30 – 13.30 val. 
 
Suvažiavimo dienotvarkė: 
 
Prezidento ataskaitos aptarimas 
Revizijos komisijos ataskaitos aptarimas 
Naujos valdybos ir revizijos komisijos rinkimų elektroninio balsavimo rezultatų pristatymas ir 
tvirtinimas 
Diskusija apie einamuosius reikalus ir draugijos veiklos perspektyvas.  
 
Kadangi suvažiavimas vyks pietų laiku, kaip ir pernai, užsakysime ir už nedidelį papildomą mokestį 
mėgausimės picomis.  
 

Kviečiame draugijos narius aktyviai dalyvauti!  

 


