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KONFERENCIJOS 

„INDIVIDUALUS PAGALBOS PLANAS SUNKUMUS PATIRIANČIAM VAIKUI“ 

 

PRELIMINARI PROGRAMA 

2022 m. balandžio 21 d. 

Zoom platforma 

Laikas Tema Pranešėjas 

9.45–10.00 val.  Dalyvių prisijungimas   

10.00–10.10 val.  Konferencijos atidarymas  Roma Vida Pivorienė, Vilniaus pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktorė; 

Lina Juškevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vedėja.  

10.10–10.30 val.  „Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos ir Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus veikla teikiant 

pagalbą sunkumus patiriančiam vaikui“ 

 Lina Juškevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vedėja.  

10.30–10.50 val.  „Pedagoginė psichologinė pagalba 

vaikui. Kaip suderinti veiksmus?“ 

 

dr.  Irina Blažienė, Vilniaus  pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja 

pedagoginiam psichologiniam darbui.  

10.50–11.10 val.  „Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo 

skyriaus vaidmuo teikiant pagalbą 

autistiškiems vaikams“ 

Gintarė Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus 

vedėja.  

11.10–11.30 val.  

 

„Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centro pagalba bendrojo ugdymo 

mokykloms“ 

Jūratė Maskoliūnienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

ugdymo centro Sutrikusios regos vaikų konsultavimo 

skyriaus vedėja. 

11.30–11.50 val. 

 

 

„Pagalba kurtiems ir neprigirdintiems 

vaikams besimokantiems bendrojo 

ugdymo mokykloje“ 

Rima Sitavičienė, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius 

ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA 

pirmininkė.  

11.50–12.10 val.  „PSPĮ ir mokykla: bendradarbiavimas ir 

pagalba vaikui“ 

Renata Kurlytė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 

Santaros klinikų Vaiko raidos centro socialinė 

darbuotoja.  

12.10–12.30 val.  „Pasirengimas, kuriant įtraukčiai 

palankias sąlygas“ 

 

 

Lina Palačionienė, Nacionalinės švietimo agentūros 

Švietimo pagalbos departamento įtraukties plėtros 

skyriaus vedėja;  

Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo 

agentūros Švietimo pagalbos departamento įtraukties 

plėtros skyriaus specialioji pedagogė. 

12.30–12.50 val. Pranešimo tema derinama Eglė Pozlevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji 

specialistė. 



12.50–13.10 val.  „Aplink vaiką viena kryptimi – kaip 

sutelkti specialistus bendram darbui“ 

Ieva Galvelytė-Adomavičienė, Terapinio ugdymo 

centro  „Aplink“ direktoriaus pavaduotoja.  

13.10–13.30 val. 

 

„TAIP/NE - IPP“ 

 

Virginija Ratiukienė, Vilniaus Pilaites gimnazijos 

socialinė pedagogė; 

Rūta Kibildienė, Vilniaus Pilaites gimnazijos 

specialioji pedagogė. 

13.30–13.50 val.  „IPP! Įgalinantis ar nugalinantis 

ginklas?“ 

 

Aistė Burbienė, Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio 

„Žolynėlis“ psichologė; 

Jurgita Dranseikiene, Vilniaus specialiojo lopšelio-

darželio „Žolynėlis“ vyr. mokytoja. 

13.50–14.00 val.  Konferencijos uždarymas Apibendrinimas. Kvietimas dalyvauti kūrybinėse 

dirbtuvėse.  

 

Renginio moderatorė – Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vedėja Lina Juškevičienė.  

 


