VILNIAUS MIESTO
PSICHOLOGINĖ - PEDAGOGINĖ
TARNYBA

Konferencijos programa
„PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI. AUGAME KARTU“
2016-05-17
Vilniaus miesto Rotušė
9.30 – 10.00
10.00 - 10.15

Dalyvių registracija
Konferencijos atidarymas. Sveikinimai
Vilniaus miesto psichologinė- pedagoginė tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė,
Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Eglė Stonkutė,
LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento švietimo pagalbos skyriaus vedėja
Gražina Šeibokienė
KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Val.
10.15 – 12.15

12.15– 13.15
13.15 – 15.30

15.30 – 15.45

Institucija, pranešėjas
Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės
tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
kontrolės komiteto narys Mykolas
Majauskas
Paramos vaikams centro direktorė,
psichologė Aušra Kurienė
Lietuvos edukologijos universiteto
Ugdymo mokslų fakulteto dekanė docentė
dr. Alvyra Galkienė
Vilniaus Gabijos gimnazijos psichologė,
pedagogė, psichodramos asistentė Laima
Narbutaitė
Vilniaus Gabijos gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina
Polikarpienė, ekonomikos ir verslo
mokytoja, klasių vadovė Laura
Stašauskienė

Pranešimo tema
„Augame kartu. Pasiekimai ir iššūkiai“
„Vilniaus savivaldybės dėmesys vaikų emocinei
sveikatai“
„Iš ko padaryti vaikai? - Kas tai yra vaikų
psichologinė sveikata“
„ Įtraukusis ugdymas: siekiai ir galimybės"
„Programa „Golden Five“ - šiuolaikinio mokytojo
kompetencijų tobulinimo galimybė"
„Auksinė patirtis“

Šventinė kavos pertrauka
Viešosios įstaigos „Vaikų linija” vadovas
„Vaikų linijos patirtis stiprinant vaikų psichikos
dr. Robertas Povilaitis
sveikatą“
Mykolo Romerio universiteto Socialinės
„Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą. Kam to reikia?
gerovės fakulteto Psichologijos instituto
Kas padeda? Kas trukdo?“
docentas dr. Antanas Valantinas
Mykolo Romerio universiteto Edukologijos
„Vaiko gerovės užtikrinimas organizuojant
ir socialinio darbo instituto lektorius
socialinį darbą su šeima“
Rimvydas Augutavičius
Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio
„Čiauškučio“ pokyčiai teikiant įvairiapusę
„Čiauškutis" direktorė Erinija Svarinskienė pagalbą ankstyvajame amžiuje“
ir direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata
Riaukienė
Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės
„Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ –
tarnybos psichologė, programos „ Mokykla
dialogo link“
tėvams ir auklėtojams“ koordinatorė
Lietuvoje Liucyna Narkevič Skurko
Įstaigos „EOS Grupės“ psichologas,
„Kaip padėti mokytojams padėti augti vaikams“.
psichodramos terapeutas Evaldas Karmaza
Konferencijos apibendrinimas, pažymų įteikimas

