
 

 

         

Konferencija ,,ĮTRAUKIOJO UGDYMO IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“ 

Data: 2023 m. balandžio 4 d. 

Laikas: 13.00 val. 

Vieta: Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 

PROGRAMA 

I dalis  

12.30-13.00 Dalyvių registracija 

13.00-13.10 Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis 

13.10-13.35 
Lietuvos įtraukties švietime plėtros vizija ir kryptis 

I. Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais 

13.35-13.50 
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? 

A. Vadakojienė. Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė 

13.50-14.05 
Mažeikių r. švietimo įstaigų pasirengimas įtraukiajam ugdymui 

L. Antanavičienė, Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė 

14.05-14.20 
Švietimo pagalbos specialistų poreikis Mažeikių rajone, siekiant visų mokinių įtraukties ugdyme 

A. Neniškytė, Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė, R.Raustienė, 

Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė 

14.20-14.35 
Mano klasėje mokinys, turintis klausos sutrikimą 

D. Burkauskienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo  

skyriaus vedėja 

14.35-14.55 
Mokykla kiekvienam: autistiškų vaikų įtraukties galimybės 

G. Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus 

vedėja 

14.55-15.15 Kavos pertrauka 

II dalis  

15.15-15.35 
Kaip ugdyti mąstančius vaizdais, o kalbančius elgesiu? Elgesio iššūkiai ir sprendimai 

J. Čiutienė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" logopedė, specialioji pedagogė metodininkė 

15.35-15.50 
Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ankstyvoji įtrauktis 

P.Šaulienė, Mažeikių l/d ,,Bitutė“ priešmokyklinės specialiosios grupės mokytoja ekspertė, 

Z.Strakšienė, Mažeikių l/d ,,Bitutė“ priešmokyklinės grupės mokytoja ekspertė 

15.50-16.05 
Pozityviai apie įtraukųjį ugdymą 

V.Lukošienė, Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, 

logopedė metodininkė 

16.05-16.20 
Skirtingų poreikių mokiniai klasėje 

V. Zaksienė, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė 

16.20-16.30 
Sutrikusios regos mokinys bendrojo ugdymo klasėje 

R. Jurkienė, Mažeikių l/d ,,Žilvitis“ tiflopedagogė 

16.30-16.40 
Vaikų su judėjimo negalia įtraukties realijos. Tėvų patirtis 

D.Girdvainytė, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokytojo padėjėja, mama, auginanti vaiką su 

judėjimo negalia 

16.40-17.00 
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas. Ar lengva būti pirmiems? 

A. Kontenienė, V.Šiaulienė, Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytojos 

17.00-17.15 Konferencijos apibendrinimas 

         *Pranešimai vyks tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą. 

             Dalyvių registracija www.semiplius.lt 


