
   
 

”PADĖKIME VAIKAMS RASTI SĖKMĘ GYVENIME” 

BAIGIAMOJI PROJEKTO “UGDYMAS KARJERAI” KONFERENCIJA 

(PROJEKTO KODAS – VP1-1.3-SADM-02-K-03-123) 

2015 m. rugsėjo 11 d. 

Lietuvos Edukologijos Universitetas, Aktų  salė,  

Studentų g. 39, Vilnius 

 

09:00 – 10:00 Konferencijos dalyvių registracija. 

10:00 – 10:20 Atidarymas. 

  Oficialių svečių sveikinimai. 

10:20 – 10:40 Rūta Pabedinskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir 

bendruomenių departamento Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė. 

  Vaikų globos įstaigų pertvarka Lietuvoje vaikų gerovės kontekste. 

10:40 – 11:10 Prof.habil.dr. Irena Leliūgienė, Mykolo Romerio Universitetas, doc.dr. Angelė 

Kaušylienė, Lietuvos Edukologijos Universitetas. 

VGN ugdytinių rengimas profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui: 

projekto veiklos refleksija. 

11:10 – 11:25 Doc. dr. Arvydas Liepuonius.  

 Jaunuolių savivertės ir psichologinio atsparumo didinimas ruošiant juos 

profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. 

11:25 – 11:45 Prof.habil.dr. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos edukologijos universitetas, NVO vaikams 

konfederacijos  garbės pirmininkė. 

Valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo galimybės 

pertvarkant vaikų globos sistemą Lietuvoje. 

11:45 – 12:00 Elvyra Lotc, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų direktorė. 

Vaikų globos namų vadovo vaidmuo plėtojant vaikų socialinius tinklus su 

įvairiomis bendruomenėmis. 



12:00 – 12:15 Marytė Šileikienė, Antazavės vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja (Zarasų 

rajonas). 

Socialinis pedagogas – ugdytinio padėjėjas ruošiant jaunuolius profesinei 

karjerai ir savarankiškam gyvenimui. 

12:15 – 12:35 Kristina Anuškevičiūtė, lektorė ir projekto dalyviai Diana Turevičiūtė (Lentvario 

vaikų globos namai) ir Robertas Čižas (Antazavės vaikų globos namai). 

 Jaunuolių bendravimo ir bendradarbiavimo nauda mokantis ir dirbant 

komandoje. 

12:35 – 12:40 Rytinės sesijos apibendrinimas. 

 

12:40 – 13:15  PIETŲ PERTRAUKA 

 

13:15 – 13:30 Onutė Juškauskienė, Lentvario vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja (Trakų 

rajonas). 

 Profesinio konsultavimo priemonė JobPics ir jos nauda ugdytinių konsultavimui. 

13:30 – 13:45 Nijolė Zubrickienė, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos socialinė pedagogė (Trakų 

rajonas). 

 Ar gali socialinių įgūdžių ir savivertės ugdymas padėti mūsų jaunuoliams 

įsitvirtinti darbo vietoje: teorija ir praktika ? 

13:45 – 14:00  Edita Pečiūrienė, psichologė, projekto lektorė.  

 Jaunuolių savivertės ir socialinių įgūdžių svarba jų tolimesniam gyvenimui. 

14:00 – 15:00 Darbas grupėse: 

- ”Kas gero gyvenant vaikų globos namuose?”  - projekto dalyviai. 

- ”Projektų nauda VGN ugdytiniams ir personalui, koks galėtų būti ateities 

projektas” – VGN darbuotojai. 

- ”Kaip skleisti gerąją vaikų globos namų bendradarbiavimo su NVO patirtį 

visuomenei ?” – nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

15:00 – 15:30 Darbo grupėse nuomonių pristatymas. 

  Konferencijos pabaiga. 

 


