
ŠOKIO-JUDESIO TERAPIJOS GAMA:

Konferencijos tikslas

Pristatyti visuomenei šokio ir judesio terapiją apžvelgiant profesinės praktinės 

veiklos bei edukacijos klausimus, dalintis gerąja užsienio kolegų patirtimi. 

Konferencija skirta sveikatos priežiūros, ugdymo, specializuotos pagalbos 

teikimo srityse dirbantiems specialistams, psichologams, psichoterapeutams,

gyd. psichiatrams, socialiniams darbuotojams, pedagogams ar šių sričių 

studentams, taip pat asmenims, besidominantiems šokio-judesio testudentams, taip pat asmenims, besidominantiems šokio-judesio terapijos 

taikymo galimybėmis. 

Pažymėjimai

Bus išduodami konferencijos dalyvio pažymėjimai (8 val.), registruoti 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (sveikatos priežiūros specialistams)

ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (pedagogams).

Konferencijos dalyvio mokestis

Konferencijos dalyvio mokestis – 20 eurų.

Šokio-judesio teŠokio-judesio terapijos asociacijos nariams bei studentams – 15 eurų.

Registracijos tvarka

Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija į konferenciją.

Registracijos nuoroda: https://goo.gl/forms/o02FRiA6B8WB54K12
Mokestis už dalyvavimą konferencijoje mokamas konferencijos dieną vietoje.

Vertimas

Bus anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų vertimas.

www.lsjta.lt     info.lsjta@gmail.com

Konferenciją organizuoja:

Lietuvos šokio-judesio terapijos 

asociacija

Konferencijos partneriai:

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas

Lietuvos psichiatru asociacija

Informacinis partneris:

Bernardinai.lt
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KONFERENCIJOS PROGRAMA

9:30 - 10:00      REGISTRACIJA

                       I DALIS: PRANEŠIMAI 

10:00 – 10:10  Konferencijos atidarymas
10:10 – 10:50  Pranešimas „Mokslinis šokio-judesio psichoterapijos pagrįstumas ir indėlis į žmogaus   
                       gerovę “
                      Prof. dr. Viki Karkou (Edžio Hilo universitetas, Didžioji Britanija)
10:50 – 11:20 10:50 – 11:20  Pranešimas „Kūno įvaizdis ir emociniai valgymo sutrikimai šokio-judesio terapijoje. 
                       Tyrimo rezultatai“.
                      Indra Majore-Dusele (Rygos Stradins universitetas, Latvija)
11:20 – 11:50  Pranešimas „Supratau, jog kiti gali būti malonūs” – šokio-judesio terapija kaip vidinių 
                       resursų priemonė, padedanti vystyti socialinius santykius mokykloje
                      Terje Kaldur (Talino universitetas, Estija)
11:50 – 12:10   Pertrauka
12:10 – 12:40 12:10 – 12:40  Pranešimas „Lietuvių šokamojo folkloro ugdomasis poveikis ir terapija vaikams, turintiems       
                       specialiųjų poreikių“
                      Dokt. Solveiga Zvicevičienė (Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva)
12:40 – 13:00  Pranešimas „Moterų lyderystė ir moteriškumo (pra)radimai“
                      Dr. Arvydas Būta (ISM Executive School, Lietuva) 

13:00 – 14:00   PERTRAUKA

                       II DALIS: PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

14:00 – 15:30      14:00 – 15:30       I–oji praktinių užsiėmimų erdvė
                       Praktinis užsiėmimas  „Veidrodinis atspindėjimas: neverbalinis įrankis empatiniam ryšiui
                       sukurti“
                       Prof. dr. Vicky Karkou (Edžio Hilo universitetas, Didžioji Britanija)
                            II-oji praktinių užsiėmimų erdvė
                       Praktinis užsiėmimas „Vidiniai resursai – kūnas ir judesys“
                      Dr. Arvydas Būta (ISM Executive School, Lietuva)
15:30 – 15:4515:30 – 15:45   Pertrauka
15:45 – 17:15        I-oji praktinių užsiėmimų erdvė
                       Praktinis užsiėmimas „Šokio-judesio terapijos praktika: Praeitis – Dabartis – Ateitis. Gyveni-
                       mo etapų šokis“
                       Alicja Eiliakas (Humanistinės egzistencinės psichologijos institutas, Lietuva)
                            II-oji praktinių užsiėmimų erdvė
                       Praktinis užsiėmimas „Kūno įvaizdis ir emociniai valgymo sutrikimai šokio-judesio terapijoje“
                                              Indra Majore-Dusele (Rygos Stradins universitetas, Latvija)

17:15 – 17:30   UŽDARYMAS
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Prof. dr. Viki KarkouProf. dr. Viki Karkou - Edžio Hilo universiteto profesorė, Edžio Hilo universiteto profesorė, vadovauja tyrimo grupei „Gerovė per 
menus“ bei teikia supervizijas daugeliui doktorantų. Kvalifikuota tyrėja, dėstytoja, šokio mokytoja, šokio-judesio psichoterapeutė. 
Viki dirba su pažeidžiamais vaikais bei suaugusiaisiais  mokyklose, savanoriškose organizacijose bei gydymo įstaigose ir šiuo metu 
teikia privačias klinikines supervizijas. Ji dėstė daugelyje aukštesniojo mokslo institucijų Europoje ir kitur, padėjo vystyti meno tera-
pijas keliose šalyse.  2015 metais Rygos Stradins universitetas už nuopelnus šioje srityje Viki apdovanojo Garbės medicinos daktaro 
laipsniu. Ji laipsniu. Ji tyrinėjo meno terapijos procesus bei rezultatus naudodama įvairias metodologijas, plačiai publikuotas moksliniuose žur-
naluose bei straipsnių rinkiniuose. Oksfordo universiteto spaustuvė ruošiasi išleisti naują jos ir bendraautorių knygą „Oksfordo vado-
vas apie šokį ir gerovę“. Šiuo metu Viki kaip bendraautorė rašo ketvirtąją knygą apie menų terapijos poveikį depresijos gydymui.  
Taip pat ji yra žurnalo „Taylor ir Francis: Kūnas, judesys ir šokis psichoterapijoje“ (Taylor and Francis international) bendroji redak-
torė. 
 

Indra Majore - Dusele - psichologė, psichoterapeutė, šokio-judesio terapeutė, supervizorė, Rygos Stradins universiteto Reabi-
litacijos fakulteto meno terapijos programos dėstytoja. Indra yra viena šokio-judesio terapijos (ŠJT) pradininkių Latvijoje, padėjusi 
įkurti pirmąją meno terapijos magistro programą Rygos Stradins universitete (nuo 2006 m.) ir yra atsakinga už šokio-judesio spe-
cializaciją. Nuo 2016 m. vadovauja Europos ŠJT asociacijos komitetui. Daugelio straipsnių autorė bei knygų apie ŠJT, psichologiją 
bei sveikatos psichologiją bendraautorė. Vizituojanti meno terapijos studijų programos lektorė Jungtinėje Karalystėje bei Estijoje. 
Indra turi patirties dirbant su specialių poreikių turinčiais ar smurtą patyrusiais vaikais bei suaugusiaisiais, sergančiais chroniškomis 
lligomis. Šiuo metu užsiima privačia praktika. 

Terje Kaldur - šokio-judesio terapijos lektorė Talino universitete. Kvalifikuota mokyklos psichologė bei šokio-judesio terapeutė. 
Terje naudojo kūrybines meno terapijas mokyklose bei dirbo šokio-judesio terapeute su pacientais, sergančiais onkologinėmis ligo-
mis, silpnaprotyste, taip pat su turinčiais autizmo sutrikimų, aktyvumo bei dėmesio sutrikimų ir mokymosi sunkumų. Šiuo metu 
dirba šokio-judesio terapeute reabilitacijos srityje. Ji vadovavo bei vykdė daugelį meno terapijos projektų Estijoje. Ji yra Estijos 
menų terapijos asociacijos tarybos narė. 

Dokt. Solveiga Zvicevičienė - Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė ir Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos tarybos 
narė, užsiima muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, domisi neįgaliųjų meninės socializacijos 
problemomis ir tyrinėja lietuvių etnochoreografijos taikymo galimybes specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui ir terapijai. Daly-
vauja ir skaito pranešimus seminaruose, konferencijose, rašo straipsnius, knygos „Lietuvių etnochoreografija autistiškiems vaikams: 
ugdymo ir terapijos aspektai“ bendraautorė (V. Aleksienė, S. Zvicevičienė, 2009 m.) ir  viena iš knygos „Muzikinės veiklos ypatumai 
ugdant autistiškus ugdant autistiškus vaikus“ (2016 m., sud. V. Aleksienė) autorių.

Dr. Arvydas Būta - socialinių mokslų (psichologijos) daktaras, vienas žinomiausių vadovavimo ir lyderystės konsultantų šalyje, 
šioje srityje specializuojasi nuo 2003-iųjų. Įvairių mokymų programų ir metodikų autorius ir populiarintojas Lietuvoje ir užsienyje. 
Kompleksiškai sujungdamas sistemines vadybos, psichologijos bei kūno, šokio-judesio psichoterapijos žinias bei metodus, moky-
muose sudaro sąlygas dalyviams pamatyti save naujai, atrasti vidinių resursų veikti efektyviau ir lengviau, keistis ir tobulėti – ir va-
dovaujant organizacijoms, ir patiems asmeniškai. Konsultuoja įmones darbuotojų kompetencijų ugdymo klausimais, konsultuoja 
sistemiškai sprendžiant organizacijų tobulėjimo problemas. Šiuo metu dirba Grand Partners ir ISM Executive School vadovų magis-
trantūros programose „Leadership: Power Actualisation“ ir „Applied Coorporate Psychology“. Lietuvos psichologų sąjungos narys, 
Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos steigėjas ir tarybos narys.

Alicija Eliakas  - psichologė, psichoterapeutė. Baigė Humanistinės egzistencinės psichologijos institutą (HEPI), mokėsi meno tera-
pijos, šokio-judesio terapijos. Alicija - garso terapijos pradininkė Lietuvoje, organizavo pirmus garso terapijos seminarus ir moky-
mus. Psichologijos studijos „Menas Būti“ įkūrėja. Šiuo metu ji veda užsiėmimus ir mokymus Lietuvoje ir daugelyje gretimų šalių – 
Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje, Rusijoje. Savo praktinėje veikloje Alicija mėgsta derinti įvairius terapijos metodus: šokį, judesį, 
garsą, darbą su balsu ir kūnu, sąmoningą kvėpavimą, meditaciją.
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