
Mielėji bendraminčiai, 

Dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais gyvenimas pateikia vis daugiau situacijų, kurias 

sudėtinga arba neįmanoma išspręsti vienam specialistui. Todėl jas būtina spręsti konsultuojantis, 

bendraujant, bendradarbiaujant, dirbant komandoje. Bendravimas ir bendradarbiavimas palengvina 

informacijos, turimų žinių sklaidą, padeda išsiugdyti reikiamus įgūdžius. Norėdamas padėti 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui pedagogas nuolat turi: tobulinti savo kvalifikaciją, 

susipažinti su naujais ugdymo būdais ir strategijomis; įgyti daugiau kompetencijos, kaip 

individualizuoti ugdymą; subtiliai skirti individualius kiekvieno vaiko gebėjimus ir specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius; suvokti stebėjimo ir vertinimo svarbą; paruošti aplinką. Pedagogo patirtis yra 

pagrindinis pažinimo šaltinis, kuris sąlygoja taikyti turimas žinias bei gerinti ugdymo turinio kokybę 

(Adaškevičienė, Stanišauskienė, Žvirdauskas ir kt., 2007). 

Esame laimingi, kad darželių auklėtojai, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo 

pedagogai, specialieji pedagogai, mokytojų padėjėjai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai, 

vaiko gerovės komisijos pirmininkai, institucijų vadovai, turime galimybę susitikti ir pasidalinti, 

gerąją darbo patirtimi su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Šios renginio tikslas- keičiantis gerąją darbo patirtimi skatinti ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir 

pradinio ugdymo įstaigų specialistų profesinės kompetencijos augimą, siekiant užtikrinant visavertę 

pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Dėkojame Vilniaus Žiburio pradinės mokyklos pedagogams už organizacinę pagalbą rengiant šį 

renginį. Nuoširdžiai dėkojame svečiams už švietimo pagalbos specialistų novatoriškos veiklos 

profesinį palaikymą.  

  Organizatoriai.  

  Bronė Zalieckienė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė; 

Edita Vitkienė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė; 

Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė; 

Tomas Morkūnas, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos valdybos pirmininkas; 

Aurelija Zachareviciene, Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos 

socialinė pedagogė 



   

  

Praktinis edukacinis idėjų inkubatorius „Visavertės švietimo pagalbos 

užtikrinimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio 

(priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose“ 

 

Registracija 9.30 - 9.55  

10.00 - 10.30 Svečių sveikinimo žodis  

Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė Bronė Zaleckienė. 

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė.  

10.30 - 10.45 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vyriausioji specialistė Teresa 

Aidukienė „Bendradarbiavimas- raktas į veiksmingą, kompleksiškai teikiamą švietimo, socialinę 

pagalbą ir paramą, sveikatos priežiūros paslaugas“. 

10.45-11.00 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė, SAM specialistė konsultantė vaikų ir 

paauglių psichiatrijai Dr. Sigita Lesinskienė „Sveikatos ir švietimo sektorių bendradarbiavimo 

galimybės padedant vaikams adaptuotis ikimokyklinio ir pradinio ugdymo institucijose“. 

11.00 - 13.00 Darbas grupėse (edukacinių idėjų bankas) 

13.00-13.30 Kavos pertrauka. 

13.30 - 14.30 Forumas (darbo grupių pranešimai, aktualių klausimų aptarimas). 

14.30 Apibendrinamasis žodis. 

 

Renginio rėmėjai: 

UAB "Amoka" 

Saldumynų fabrikas „Laima“  



Organizacinis komitetas: 

1. Bronė Zalieckienė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė; 

2. Edita Vitkienė,Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė; 

3. Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė; 

4. Tomas Morkūnas, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos valdybos pirmininkas; 

5. Aurelija Zachareviciene, Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos socialinė 

pedagogė 

Moderatoriai: 

1. Kibildienė Rūta, Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos specialioji pedagogė; 

2. Krikščiūnienė Ingrida, Klaipėdos Sendvario progimnazijos logopedė - specialioji pedagogė 

metodininkė; 

3. Kristina Domeikienė, Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos logopedė; 

4. Morkūnas Tomas, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyr. socialinis 

pedagogas; 

5. Petraitienė Sonata, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, Lietuvos 

tėvų forumo narė pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

6. Šerėnienė Saulė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė; 

7. Šližienė Danguolė, Vilniaus lopšelis darželis "Varpelis" vyresnioji auklėtoja. 

 


