
                              

   
 

       Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos   
Vytauto Didžiojo universiteto 

 
Praktinė – patirtinė konferencija 

 

„Kinas kaip terapija: mes kuriame kiną, o kinas - mus“ 
 

2022 m. gegužės 7 d. 
101 aud. S. Daukanto g. 28, Kaunas 

 

Laikas Tema Pranešėjai 

9.00 - 10.00 Konferencijos dalyvių registracija  

10.00 - 10.15 Konferencijos atidarymas Ričardas Diržys, LHPA prezidentas;  

Jūratė Griciūtė, konferencijos moderatorė, LHPA 

10.15 - 10.35 „Kai ateina laikas kurti savo filmą“ Julius Kvedarauskas, psichoterapeutas, gidas 

10.35 – 10.55 „Kino terapijos ištakos ir modeliai“ dr. Jokūbas Vilius Tūras, teatro ir kino režisierius 

10.55 - 11.15 “Jauno žmogaus savęs patyrimas per kiną” Renata Miškinienė, Anykščių J. Biliūno gimnazijos JBG Kino 
klubo vadovė;  

Elena Ruikytė, JBG Kino klubo alumnė; projektų vadovė 
programoje "Kurk Lietuvai"  

11:15 – 11:35 “Kinas ir psichiatrija” Danguolė Regina Survilaitė, psichiatrė 

11:35 – 12.00 „Kinas kaip terapija ir kaip aktyvizmas: "Pavyzdingo elgesio" atvejis“ prof. Nerijus Milerius, kino režisierius 

12:00 – 13:30 Pietų pertrauka  



                              

   
 

13:30 – 13:50 “Kinas ir savirefleksija: filmai skatinantys permąstyti save ir santykį su aplinka” dr. Miglė Munderzbakaitė, VDU Menų fakulteto Teatrologijos 
katedros lektorė, teatrologė 

13.50 - 14.20 "Kinas, gydantis laiku: kelios įžvalgos ir pajautos" Gintė Žulytė, kino edukatorė, medijų antropologė, Medijų 
edukacijos ir tyrimų centras "Meno avilys" 

14.20 - 14:40 ,,Filmų terapija: teorija ir praktika" Oksana Čekavičienė, Giedrė Starkevičiūtė, “Romuvos” kino 
teatro projekto “Kinas - kaip terapija” psichologės 

14:40 – 14.50 Praktinių veiklų pristatymas: 

1) “Kaip kinas gali kelti aktualius jaunam žmogui klausimus ir juos spręsti?”  

 

 

2) “Kinas ir grupinė psichoterapija” 

1) Renata Miškinienė, Anykščių J. Biliūno gimnazijos JBG Kino 
klubo vadovė; 

Elena Ruikytė, JBG Kino klubo alumnė; projektų vadovė 
programoje "Kurk Lietuvai" 

2) Anna Lelyk, psichologė psichoterapeutė, Ukrainos 
egzistencinio konsultavimo ir terapijos asociacijos prezidentė 

14.50 – 15:10  Kavos pertrauka  

15:10 – 16:40 1. Praktinė veikla: JBG kino klubo filmų peržiūra-diskusija “Kaip kinas gali kelti 
aktualius jaunam žmogui klausimus ir juos spręsti?”; 105 aud. 

Moderuoja:  

Renata Miškinienė, Anykščių J. Biliūno gimnazijos JBG Kino 
klubo vadovė;  

Elena Ruikytė, JBG Kino klubo alumnė; projektų vadovė 
programoje "Kurk Lietuvai" 

15:10 – 16:40 2.  Praktinė veikla: “Kinas ir grupinė psichoterapija”; 101 aud. Anna Lelyk, psichologė psichoterapeutė, Ukrainos 
egzistencinio konsultavimo ir terapijos asociacijos prezidentė 

16.40 - 16.50 Pertrauka  

16:50 – 18:00 Praktinių veiklų patirčių aptarimas didžiojoje grupėje Moderuoja 

Jūratė Griciūtė, psichologė psichoterapeutė, LHPA 

 
Konferencijos rengėjai – Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija kartu su  Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Psichologijos katedra bei Menų fakultetu 


