
                         

Informacinė konferencija „Įtrauktis švietime. Iššūkiai ir galimybės“ 

2021 m. lapkričio 3, 4 d.  

Gargždai 
KVIETIMAS-PROGRAMA 

Lapkričio 3 d. 

Laikas Tema Pranešėjas 

12.40–13.00 Registracija 

13.00–13.10 Sveikinimo žodis  Bronius Markauskas, Klaipėdos rajono 

savivaldybės meras 

Algirdas Petravičius, Klaipėdos r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas  

13.10–13.40 Įtraukusis ugdymas švietime: realybė ir 

siekiamybė 

Gražina Šeibokienė, ŠMSM Bendrojo ugdymo 

departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja 

13.40–14.40 Rekomendacijos dėl pasirengimo 

įtraukiajam   ugdymui ir jo  

įgyvendinimo bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Roma Pivorienė, Vilniaus PPT direktorė 

 

14.40–14.50 Pertrauka 

14.50–15.00 Klaipėdos rajono švietimo centro 

priemonių planas dėl įtraukties švietime 

įgyvendinimo Klaipėdos rajono 

švietimo įstaigose 2021–2022 m. m. 

Ramutė Sirutienė, Klaipėdos rajono švietimo 

centro direktorė 

15.00–15.15 Įtraukusis ugdymas: pasiekimai ir 

iššūkiai                                                                                                                                                                                          

Jolita Narkevič, Klaipėdos rajono PPT direktorė 

15.15–15.45 VGK vaidmuo ir švietimo pagalbos 

dermė įtraukiajame ugdyme 

Rimantė Ignatjevienė, PPT psichologė; 

Data: 2021 m. lapkričio 3 d. 13.00 val. – 16.10 val. 

           2021 m. lapkričio 4 d. 13.00 val. – 16.00 val.  

Organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Klaipėdos rajono 

švietimo centras, Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. 

Konferencijos dalyviai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, 

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovai, VGK vadovai ir nariai, logopedai, specialieji pedagogai, mokytojai, 

socialiniai pedagogai, mokytojo padėjėjai, konferencijos svečiai. 

Konferencijos trukmė:  6 val. 

Konferencija vyks nuotoliniu būdu ZOOM aplinkoje. Prisijungimo  nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/86071160531?pwd=eG9PUFU5ZWZHdUVTTk5IMU9HK2MxUT09  

Registruotis iki spalio 27 d. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScngNTXxRjceYkIcVKc5cEpVKsLNah9Bq3mPx_2c5qhb

F46Hg/viewform 

Konferencijos moderatoriai: Ramutė Sirutienė, Nomeda Skiuderienė                                                      

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86071160531?pwd%3DeG9PUFU5ZWZHdUVTTk5IMU9HK2MxUT09&sa=D&source=calendar&ust=1634643955524456&usg=AOvVaw3PRQZkOnKRstOGlEtKg4sW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScngNTXxRjceYkIcVKc5cEpVKsLNah9Bq3mPx_2c5qhbF46Hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScngNTXxRjceYkIcVKc5cEpVKsLNah9Bq3mPx_2c5qhbF46Hg/viewform


Ingrida Krikščiūnienė, PPT logopedė, spec. 

pedagogė; 

Vyginta Vaišvilaitė, PPT spec. pedagogė, 

logopedė 

15.45–16.00 SEU ir įtraukiojo ugdymo sąsajos Loreta Kaltauskienė, Priekulės I. Simonaitytės 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

16.00–16.10 Apibendrinimas Irena Barbšienė, Klaipėdos r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Lapkričio 4 d. 

12.40–13.00 Registracija 

13.10–13.30 Universalus dizaino mokymesi (UDM) 

kelionė Utenos savivaldybėje  

Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro 

direktorė 

13.30–14.10 Integruota gamtamokslinė, dailės ir IT   

veikla ,,Menas išgyventi” 

UDM strategijos taikymas pradinukų 

pamokose 

Jolanta Baronienė, Dalia Puodžiukienė, Utenos 

Krašuonos progimnazijos mokytojos 

Rasa Juodvalkienė, Utenos Aukštakalnio 

progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokytoja; 

14.10–14.20 Mokykla, kurioje gera visiems – 

Pažinimo licėjaus patirtis 

dr. Neringa Klovienė, Pažinimo Licėjaus 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos 

mokytoja  

14.20–14.50 Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo 

skyriaus veikla, siekiant kokybiškos 

autistiškų vaikų įtraukties 

Renata Greimaitė, LASUC Sutrikusios raidos 

vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė 

metodininkė  

14.50–15.00  Pertrauka 

15.00–15.30 Įtrauktis švietime. Iššūkiai ir galimybės. Darbas grupėse. 

1 grupė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai, Klaipėdos r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, švietimo įstaigų vadovai ir jų 

pavaduotojai (moderuoja Algirdas Petravičius); 

2 grupė – Vaiko gerovės komisijos pirmininkai ir/ar nariai (moderuoja Irena Barbšienė,); 

3 grupė – Rajono švietimo įstaigų pradinių klasių ir dalykų mokytojai (moderuoja Nomeda 

Skliuderienė, Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė); 

4 grupė – PPT ir mokyklų  psichologai (moderuoja Veronika Daugėlienė, Klaipėdos rajono 

PPT psichologė); 

5 grupė – Švietimo įstaigų specialieji pedagogai (moderuoja Vyginta Vaišvilaitė, Klaipėdos 

rajono PPT specialioji pedagogė); 

6 grupė – Švietimo įstaigų logopedai (moderuoja Ingrida Krikščiūnienė, Klaipėdos rajono 

PPT logopedė); 

7 grupė – mokytojo padėjėjai (moderuoja Ingrida Tammi-Leistrumienė, PPT logopedė); 

 8 grupė – socialiniai pedagogai (moderuoja Genovaitė Jurevičienė, Klaipėdos r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė); 

15.30–15.50 Grupių darbo pristatymas (pristato moderatoriai) 

15.50–16.00 Konferencijos apibendrinimas Rasa Linkienė, Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko 

pavaduotoja                                  

 


