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NAUJIENOS
Pirmame 2017 metų pusmetyje vykę
renginiai
Gegužės 30 d. Lietuvos psichologų sąjungos iniciatyva įvyko susitikimas su
sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi
Veryga ir viceministre Aušra Bilotiene Motiejūniene dėl medicinos psichologų veiklos
reglamentavimo.
**********************************
Gegužės 28 d. doc. dr. M. Garbačiauskienei
sukako 90 metų! Sveikiname Docentę šio
gražaus ir garbingo jubiliejaus proga.
**********************************
Gegužės 11–13 d. vyko Lietuvos psichologų
kongresas 2017 „Psichologija tradicijų ir
inovacijų sandūroje“. Atidarymo metu prof.
A. Gučo apdovanojimas buvo įteiktas prof.
dr. L. Bulotaitei. Sveikiname Profesorę!
**********************************
Balandžio 26 d. Vilniaus universiteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras kartu su Lietuvos psichologų sąjunga
organizavo konferenciją „Jau ne vaikas, bet
dar nesuaugęs: paauglystės psichologiniai
iššūkiai“.
**********************************
Balandžio 21 d. vyko XIV Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, kurioje
dalyvavo arti 100 jaunųjų mokslininkų
psichologų ir ne psichologų.
**********************************
Balandžio 21 d. vyko konferencija „Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?“ Organizuojant konferenciją
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kilo daug klausimų, kaip yra su ta įvairove,
ar yra pagrindo kalbėti apie skirtumus rasės,
lyties, amžiaus ir kitais aspektais?
**********************************
Balandžio 7 d. Vilniuje, Lietuvos edukologijos universitete, vyko septintoji Lietuvos
švietimo sistemoje dirbančių psichologų
konferencija „Psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai“.
**********************************
Kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seime
vyko konferencija-diskusija „Ko reikia, kad
vaiko teisės būtų užtikrintos?“
**********************************
Vasario 8 d. Vilniuje, o sausio 26 d. Kaune
lektorė Daiva Ausėnaitė vedė mokymus psichologams „Kaip bendrauti su žiniasklaida?“
Renginio metu dalyviai turėjo progą daugiau
sužinoti apie žiniasklaidos rūšis, žurnalistų
darbo ypatumus, dalijosi asmenine patirtimi
ir gavo praktinių patarimų, kaip bendrauti su
žurnalistais.

Antrame 2017 metų pusmetyje
Lietuvoje vyks šios konferencijos
ir seminarai:
Birželio 15–17 d. Vilniuje vyks mokslinė 27-oji ICCP pasaulinė vaikų žaidimų
konferencija. Konferenciją organizuoja
ICCP (International Council for Children’s
Play) ir Lietuvos edukologijos universiteto
Raidos ir ugdymo psichologijos katedra su
Žaidimo tyrimų laboratorija. Konferencijoje
pranešimus skaitys įvairių sričių žymūs
žaidimų tyrėjai iš viso pasaulio.

**********************************
Spalio 2 d. Birštone, „Eglės“ sanatorijoje, Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas
organizuoja konferenciją „Iššūkiai, geroji
praktika ir ateities galimybės sveikatos
apsaugos srityje“.

2017 metais buvo apgintos šios psichologijos mokslo krypties daktaro
disertacijos:
1. Raimonda Petrolienė. Motyvavimo pokalbio reikšmė stiprinant sergančiųjų
išemine širdies liga motyvaciją keisti

sveikatai nepalankų elgesį reabilitacijos
laikotarpiu (vadovė prof. dr. Liuda Šinkariova, Vytauto Didžiojo universitetas).
**********************************
2. Rimantas Vosylis. Psichologiniai tapsmo
suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių
grupėse (vadovė prof. dr. Saulė Raižienė,
Mykolo Romerio universitetas).
**********************************
3. Paulina Želvienė. Adaptacijos sutrikimo
struktūra ir rizikos veiksniai Lietuvos
populiacijoje (vadovas doc. dr. Evaldas
Kazlauskas, Vilniaus universitetas).
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