
 

 

NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „PILKOJI SMURTO ZONA: AR LIETUVOS 
PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS Į JĄ PATENKA” 

2021 m. kovo 24–25 d. 
 

 

Programa 

2021 kovo 24 d., trečiadienis 

13:00–13:10 

Konferencijos atidarymas – sveikinimo žodžiai  
dr. Agnė Kudarauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė, dr. Simona Bieliūnė, 
Sveikatos apsaugos ministro patarėja 

13:10–13:30 
Kaip atrodo pilkoji smurto zona profesinio mokymo įstaigose?  
prof. dr. Nida Žemaitienė, LSMU 

13:30–13:50 
Smurto poveikis paauglio raidai ir sveikatai  
lekt. Laura Šalčiūnaitė, LSMU 

13:50–14:10 
Vaikų ir paauglių psichikos sveikata – esama situacija ir kryptys ateičiai 
Ignas Rubikas, Sveikatos apsaugos ministerija  

14:10–14:30 

Smurtas ir savižudybės grėsmė: pagalbos teikimo sistema profesinio mokymo 
įstaigose  
dr. Agnė Kudarauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė 

14:30–14:45 Pertrauka 

14:45–15:05 

Praktiniai pagalbos teikimo iššūkiai smurtą ar savižudybės grėsmę patiriantiems 
mokiniams  
Daina Rožnienė, Kauno Taikomosios dailės mokykla 

15:05–15:45 
Smurtas – kaip jį atpažinti ir reaguoti?   
lekt. Irina Banienė, LSMU 

15:45–16:00 Pirmosios konferencijos dienos aptarimas 

 

 
 



 2021 kovo 25 d., ketvirtadienis 

13:00–13:05 Antros konferencijos dienos atidarymas  

13:05–13:25 
Pagalba smurtą patyrusiam nepilnamečiui: teisinė reglamentacija  
Gedas Batulevičius, Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius 

13:25–13:45 

Pagalba smurtą patyrusiam pilnametystės sulaukusiam jaunuoliui: teisinė 
reglamentacija  
Nomeda Cibarauskienė, Moterų informacijos centras 

13:45–14:25 
Savižudybės grėsmė: kaip atpažinti ir reaguoti?  
prof. dr. Nida Žemaitienė, Valija Šap, LSMU 

14:25–14:40 Pertrauka 

14:40–15:00 
Kas galėtų ir turėtų būti pagalbos teikėjais?  
lekt. Tomas Vaičiūnas, LSMU 

15:00–15:20 
Pagalbos tęstinumo užtikrinimas ir iššūkiai  
lekt. Laura Digrytė-Šertvytienė, LSMU 

15:20–15:50 
Bendravimas ir bendradarbiavimas su smurtą patyrusiu mokiniu ir jo šeima 
Gražina Aperavičienė, Panevėžio profesinio rengimo centras 

15:50–16:00 Konferencijos uždarymas 

 
Renginys NEMOKAMAS, pažymėjimus išduos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 

Registracijos forma: https://forms.gle/SajCUN32h6EYhRbg9  

 

Tikslinė auditorija: profesinių mokyklų atstovai (administracijos atstovai, pedagogai, vaiko gerovės komisijų nariai ir 

kiti pagalbą mokiniams teikiantys specialistai), savivaldybių atstovai atsakingi už profesinio ugdymo įstaigas, šeimos 

gydytojai ir jų komandos nariai. 

Konferencijos programa yra dalis projekto „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, 
pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos  lėšomis. 

 

PARTNERIAI 

       

 

https://forms.gle/SajCUN32h6EYhRbg9

