
 
 

 

 

 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

„AR TIKRAI RENKIESI PATS? PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ 

VARTOJIMO PREVENCIJOS MOKYKLOJE TENDENCIJOS, 

POKYČIAI IR GALIMYBĖS“ 

 

PROGRAMA 

2021 m. birželio 22 d. 
  

10:30–11:00 val.   DALYVIŲ PRISIJUNGIMAS 

11:00–11:20 val. Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis: 

Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė 

prof. dr. Renaldas Čiužas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

direktorius 

I DALIS 

11:20–11:40 val. 

Kaip užtikrinti veiksmingą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją? 

Renata Šarkanė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės  departamento Psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus patarėja 

11:40–12:00 val. 
Nauji iššūkiai PAM prevencijai 

prof. dr. Laimutė Bulotaitė, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto profesorė 

12:00–12:20 val. 

Islandiško jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos modelio 

„Planet Youth“ įgyvendinimas Vilniuje 

Emilija Gaidytė, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ Visuomenės 

sveikatos stebėsenos ir strateginio planavimo skyriaus projektų koordinatorė 

12:20–12:40 val. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: Nacionalinės tabako ir alkoholio 

kontrolės koalicijos patirtis 

Nijolė Goštautaitė Midttun, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koolicijos 

prezidentė 

12:40–12:55 val. KLAUSIMAI / DISKUSIJA 

12:55–13:20 val. PERTRAUKA  

II DALIS 

13:20–13:40 val. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“: nuo 

idėjos iki efektyvios prevencinės programos 

Sandra Valantiejienė,  Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos 

„Savu keliu“ vadovė 

13:40–14:00 val. 

Ką rodo programos „Savu keliu“ efektyvumo tyrimai? 

dr. Regina Saveljeva, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ metodininkė – tyrėja, Klaipėdos universiteto docentė 

14:00–14:20 val. Drug Prevention in Poland - challenges and opportunities 



 

 

Konferencija organizuojama įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001).  

Artur Malczewski, REITOX Focal Point EMCDDA in National Bureau for Drug 

Prevention, Poland 

14:20–14:40 val. 

Pedagogų pasirengimo įgyvendinti prevencinę programą teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

dr. Rita Ilgūnė - Martinėlienė,  Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“ metodininkė, Vilniaus kolegijos docentė 

14:40–14:50 val. KLAUSIMAI / DISKUSIJA 

14:50–15:00 val. PERTRAUKA 

III DALIS 

15:00–15:20 val.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinių mokinių integracijos į programą Savu keliu 

galimybės ir problemos 

Rasa Kulevičienė,  Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ metodininkė 

Tatjana Verba,  Klaipėdos Medeinės mokyklos socialinė pedagogė 

15:20–15:35 val.  

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu“ 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje 

Jolanta Matiukė, Panevėžio Mykolo Karkos socialinė pedagogė 
15:35–15:50 val.  

Kelionė SAVU KELIU Jonavos r. Bukonių mokykloje - daugiafunkciame centre 

Dalia Autukienė, Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro direktorė 

15:50–16:05val. Socialinė pedagogo patirtis vedant programos „Savu keliu“ užsiėmimus nuotoliniu 

būdu profesinėje mokykloje 

Ginta Judenienė, Jonavos politechnikos mokyklos socialinė pedagogė 

16:05 – 16:15 val. KLAUSIMAI / DISKUSIJA 

16:15–16:20 val.  BAIGIAMASIS ŽODIS  


