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 KONFERENCIJA 

 

 „PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI. AUGAME KARTU“ 

  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konferencija „PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI. AUGAME KARTU “ 

 skirta Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos įkūrimo 20- mečiui.  

2. Konferencijos  „PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI. AUGAME KARTU“ 

 (toliau –   Konferencijos)  nuostatai reglamentuoja Konferencijos  tikslus, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo  tvarką.  

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – aptarti  vaikų ugdymo aktualijas ir iššūkius , akcentuoti 

įgalinančios partnerystes ir bendradarbiavimo  būtinybę  siekiant vieno tikslo – vaiko 

gerovės 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Formuoti pagarbų ir atsakingą visuomenės ir kiekvieno  mūsų požiūrį į vaiką. 

4.2. Apžvelgti pagalbos vaikui pokyčius ir rezultatus. 

4.3. Aptarti teikiamos pagalbos vaikui įvairovę, skatinti ir inicijuoti naujus  pagalbos      

vaikui būdus, formas. 

      4.4. Stiprinti sąveika su šeima, plėsti bendradarbiavimo galimybes ugdant vaiką. 

      4.4. Dalintis gerąja patirtimi apie saugios ir palankios vaikui ugdymosi aplinkos kūrimą.  

 

 

         

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos vyriausybinių ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovai,  pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai,  mokyklų 

vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvų bendruomenių atstovai ir 

visi, kam rūpi vaikų gerovė.  

 

 

 



IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Konferencija vyks 2016 m. gegužės 17 d. (antradienis) 10.00 val. Vilniaus  

miesto Rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius),  registracija nuo 9.30 val.  foje. 

7. Konferencijos klausytojai užpildo registracijos anketą (Priedas nr. 1) ir iki 2016 m. 

gegužės 10 d. atsiunčia ją adresu: vpptkonferencija@gmail.com. 

8. Užsiregistravę Konferencijos dalyviai gauna patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir 

išsamią Konferencijos programą (programa bus atsiųsta likus kelioms dienoms iki 

renginio). 

9. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Konferencijos dalyviams bus išduodamos Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės 

tarnybos pažymos, skaičiusiems pranešimus – patvirtinimas apie pristatytą pranešimą. 

11. Už konferencijos įgyvendinimą atsakingi asmenys: Vilniaus miesto psichologinės-

pedagoginės tarnybos  direktorė Roma Vida Pivorienė, psichologė Irina Blažienė, 

socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, specialiosios pedagogės Rūta Kibildienė, 

Jurgita Stankevičienė, logopedės Lina Narkevičienė ir Lina Dievaitytė. 

12. Konferencijos dalyvio mokestis 10 eurų. Mokestis gali būti sumokėtas išankstiniu 

pavedimu į sąskaitą LT357300010072932174 arba konferencijos dieną registracijos metu.  

13. Kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka. 

14. Informaciją dėl konferencijos teikia: 

 Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Aurelija 

Zacharevičienė, telefonu: 868044555 arba el. paštu: vpptkonferencija@gmail.com 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

Priedas nr. 1 

 

 

 KONFERENCIJA  

„PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI. AUGAME KARTU“ 
 

2016 m. gegužės 17 d. 10.00 val. 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

 VARDAS, PAVARDĖ  

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  

PAREIGOS  

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA  

Asmeninis telefonas  

E-pašto adresas  

 

 

Registracijos anketą prašome atsiųsti iki 2016 m. gegužės 10 d. el. paštu:  

vpptkonferencija@gmail.com.  

 

 

 

mailto:vpptkonferencija@gmail.com

