
 

 
 
 
 

 
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS (TECHIN) 

 
KONFERENCIJA 

„PEDAGOGŲ PASIRUOŠIMAS KITŲ KULTŪRŲ IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES 
ASMENŲ MOKYMUI“ 

 
2022 m. gruodžio 21 d. 
(Trinapolio g. 2, Vilnius) 

  
 

  

 

Laikas  Tema  Pranešėjas  

13.00-13.10  
Socialinė (ne)atskirtis švietime:  

tikslai, veikla, rezultatai 
(TECHIN Erasmus+ projekto pristatymas) 

Vytautė Vasiliauskienė  
 Projektų vadovė  

13.10-13.15  Konferencijos reglamento pristatymas. Moderatorius  

13.15-13.25  

Specialiųjų poreikių ir negalią turinčių  
asmenų profesinis mokymas 

(Italijos ir profesinio mokymo centro Žirmūnai 
patirčių sinergija) 

Kristina Ališauskienė  
Gimnazijos skyriaus vedėja  

13.30-13.40  
Socialiai pažeidžiamų mokinių įtrauktis: 

palydėjimo metodas 
(veikiančios ES ir LT praktikos – TECHIN) 

Irina Krupovič  
Socialinė pedagogė 

metodininkė  
  

Tomas Morkūnas  
Socialinis pedagogas  

ekspertas  

13.45-13.55  

Komandinio darbo svarba  
įtraukiajame ugdyme 

(Ispanijos, Vokietijos ir Klaipėdos Pauliaus 
Lindenau mokymo centro patirčių sinergija) 

Ingrida Gedminaitė  
Profesinės etikos ir ugdymo 
karjerai  profesijos mokytoja, 

bibliotekos vedėja  

14.00-14.10  
Specialiųjų poreikių mokinių integracija 

 (Vilniaus paslaugų verslo  
profesinio mokymo centro patirtis) 

Ringailė Kazlavickaitė  
Socialinė pedagogė  

14.15-14.25  
Emigrantų integracija mokymo procese 

(Vokietijos ir TECHIN patirčių sinergija) 
Natalja Adulo  

Sektoriaus vadovė  



 

 
 
 
 

14.30-15.00  Arbatos / kavos pertrauka   

15.05-15.10  
Pirmos dalies apibendrinimas,  

įžanga į ekspertinius pranešimus. 
Moderatorius  

15.10-15.20  

Paraščių vaikas – kiekvienoje klasėje 

(Knygos „Paraščių vaikai“ įtraukiojo ugdymo 
metodų apžvalga) 

Loreta Tamulaitienė  
Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazijos direktorė, knygos 
„Paraščių vaikai“ autorė  

15.25-15.35  

Tvirtos ir valingos asmenybės augimas:  
kaip įgalinti sunkų jaunuolį(-ę)? 

(Generolo Jono Žemaičio  
Lietuvos karo akademijos patirtis) 

Mjr. Aidas Gicevičius  
Pilietiškumo pagrindų, 

nacionalinio saugumo ir krašto 
gynybos mokytojas  

15.40-15.50   
Kurčiųjų asmenų profesinis mokymas:  

iššūkiai ir sėkmės kodas 
(Kauno taikomosios dailės mokyklos patirtis) 

Kristina Stankuvienė  
Fotografijos  

profesijos mokytoja  

15.55-16.05  
  

Įtraukusis ugdymas:  
kaip ugdyti klasėje kitakalbį mokinį? 

(Vilniaus lietuvių namų patirtis ir rekomendacijos) 

Greta Botyriūtė-Skiotienė  
Užsienio lietuvių švietimo 

skyriaus vyresnioji metodininkė, 
lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė  

16.10-16.20  

Atskirties prevencija ir pagalba mokiniams, 
patiriantiems ugdymo(si) sunkumų  

(Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos 
patirtis ir rekomendacijos) 

Dr. Irina Blažienė  
Direktoriaus pavaduotoja 

pedagoginiam psichologiniam 
darbui, psichologė   

  
Aurelija Zacharevičienė  

Socialinė pedagogė  

16.25-16.30  Apibendrinimas. Moderatorius  

 
Kontaktinis asmuo 
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro 
Metodininkė Toma Grabauskaitė 
El. p. toma.grabauskaite@vtmc.lt, tel. 8 626 38707 
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