
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA  

2019M. 

Eil.

nr. 

Tema, forma Gerosios patirties teikėjas 

 

1. 1.Pranešimas „Ką žinome apie 

paauglio smegenis: emocijų, 

elgesio ir motyvacijos aspektai“. 

 

2. Paskaita  „Rūpinuosi vaiku ar 

lepinu: kaip nepasiklysti?“. 

Aušra Žvinakevičiūtė-Stankevičienė, Alytaus 

miesto PPT  III kvalifakacinės kategorijos 

psichologė 

2. Pranešimai 

1. „Komandinio darbo rezultatai, ugdant vaikus su 

negalia“. 

2. „Nežymus kalbos neišsivystymas priešmokykliniame 

amžiuje“. 

3. „Ankstyvojo amžiaus kalbos ir valgymo sutrikimai“. 

4. „Kalbos ugdymo prioritetai“. 

 

Paskaitos 

1. „Šiuolaikinės kartos mokinių bendra charakteristika, bei 

jų mokymosi ypatumai“. 

2. „Specialiųjų ugdymosi poreikių tuinčių mokinių 

charakteristika“. 

3. „Šiuolaikinės kartos mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, mokymosi ypatumai“. 

4. „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais Alytaus Panemunės progimnazijoje“. 

5. „Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvacijos 

stiprinimo būdai“. 

6. „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas pagal 

poreikius“. 

7. „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų požymių atpažinimas. 

ankstyvajame amžiuje: iššūkiai ir logopedų patirčių 

refleksija“ . 

Gerda Šlenfuktaitė, Alytaus m. PPT logopedė 

metodininkė 

 



8. „Specialiųjų ugdymosi poreikių ir įtraukiojo ugdymo 

samprata. Tarptautiniai teisės aktai (konvencijos, 

rekomendacijos), Lietuvos Respublikos teisės 

aktai,  reglamentuojantys specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių asmenų ugdymą“. 

9. „Pozityvus mokyklos vadovų ir pedagoginių darbuotojų 

požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje. Inkliuzinio mokytojo 

profilis“. 

10. „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

grupės, jų charakteristikos, specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymas, lygmenys (nedideli, vidutiniai, dideli, labai 

dideli)“. 

11. „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas ir 

įvertinimas“ 

12. „Specialiosios mokymo priemonės, ugdymui skirtos 

techninės pagalbos priemonės, jų parinkimo kriterijai, 

taikymo ugdymosi procese galimybės“  

Seminarai 

1.„Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių šiuolaikinės 

kartos mokinių, ugdymas pagal poreikius“. 

2. „Sensorinio apdorojimo sunkumų  identifikavimas ir 

modeliavimas“. 

3. "Sutrikimų požymių atpažinimas ankstyvajame amžiuje: 

iššūkiai ir specialistų patirčių refleksija." 

4. „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursai“  

 

 

3.  

Pranešimai 

1. „Specialistų bendradarbiavimo svarba ugdant intelekto 

sutrikimų turinčius vaikus“. 

2. „Mokymosi sunkumų atpažinimas priešmokykliniame 

amžiuje“. 

3. „Ugdymo(si) sunkumai ankstyvajame amžiuje“. 

4. „Specialistų dalyvavimas projektinėse veiklose“. 

Neringa Janušauskienė, Alytaus mieto PPT 

specialioji pedagogė metodininkė 



Paskaitos 

1. „Įtraukusis ugdymas ankstyvajame amžiuje“ . 

Seminarai 

1. „Sensorinio apdorojimo sunkumų  identifikavimas ir 

modeliavimas“. 

2. „Sutrikimų požymių atpažinimas ankstyvajame amžiuje: 

iššūkiai ir specialistų patirčių refleksija." 

 

 

4.    Pranešimai 

1. "Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių 

supažindinimas su  Ankstyvosios intervencijos modeliu ir 

S..M.A.R.T. tėvystės  įrankiu", (2019-02-15, Alytaus 

miesto ir rajono VGK nariams) 

 2."Gabūs mokiniai. Ar realizuojami jų gabumai 

mokykloje?" (2019-03-27, Alytaus Šaltinių pagrindinė 

mokyklos mokytojams) 

 

 

 

Danutė Putkienė, Alytaus miesto PPT II 

kvalifikacinės kategorijos psichologė  

 

 

 

 

 

 

 

5.  

1.Pranešimas tėvų susirinkime „Kaip auklėti vaikus“ 

 

Vilija Šiugždinytė, Alytaus miesto PPT  III 

kvalifakacinės kategorijos psichologė 



6.  Pranešimai, paskaitos 

 

1.“Konstruktyvus bendravimas su tėvais“. 

2.“Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijos ir jų įtaka 

bendravimo įgūdžių formavimui(si)“. 

3.“Pagalba mokiniams, turintiems didelių specialiųjų 

poreikių 4.Mokytojų/auklėtojų darbo su vaikais, turinčiais 

didelių specialiųjų poreikių ypatumai: problemos ir jų 

sprendimo strategijos“. 

5.“Kartu spręskime vaiko problemas“. 

6.“Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

7.“Vaikų, turinčių intelekto sutrikimą, emocinių ir elgesio 

problemų sprendimo strategijos“. 

 8.“Vaikų iki 4 metų ankstyvojo ugdymo galimybės“. 

Zita Pupkienė, Alytaus miesto PPT II 

kvalifikacinės kategorijos psichologė 

 

7.      Pranešimai, paskaitos  

1."Olweus patyčių prevencinės programos mokinių 

apklausos rezultatų lyginamoji analizė",10k. mokyklos 

bendruomenės atstovams. 

2."Tėvų vaidmuo, ugdant šiuolaikišką priešmokyklinuką". 

4k. tėvams. 

3. "Pagalbos vaikui, turinčiam elgesio sunkumų, pagalbos 

organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje"                    

1k. ikimokyklinių įstaigų vadovams. 

4. "Pedagogų kompetencijų tobulinimas naudojant 

supervizijos metodą". Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 2k. 

 

Kristina Baranauskienė, Alytaus miesto PPT  

 I kvalifikacinės kategorijos psichologė, 

8. 1.Valgymo sutrikimai. Spektaklio SEEN aptarimas.  

2.Interviu teikimas LRT žurnalistei TV laidai  apie 

valgymo sutrikimus. 

Alma Golcienė, Alytaus miesto PPTT 

psichologė 



9.     Pranešimai, edukacinės išvykos 

1.Seminaro „Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio elgesio 

gerinimas“ iniciavimas ir organizavimas, pranešimas 

„Kaip pagerinti vaikų socialinį elgesį“ (knygos 

pristatymas). 

2. Alytaus miesto metodinių būrelių vadovų pasitarimas. 

Pranešimas „Iššūkiai ir galimybės ugdymo įstaigų 

metodinėje veikloje“, diskusija su ŠMM atstovais. 

3. Parengtas mokymų užduoties darbas ir pristatytas NŠA 

kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ilgalaikių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis 

grįsti sprendimai“.  Pranešimas „Alytaus miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 2017 m. ir 2018 m. įsivertinimo ir 

pažangos ataskaitų duomenų analizė, pasiūlymai miesto 

pedagogų profesiniam tobulėjimui“.  

4.Pranešimai projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio tvarumo 

užtikrinimo komandos pasitarime „Metodinė švietimo 

pagalbos specialistų veikla ir galimybė pokyčiams 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“, „Įstaigos veikla, 

galimybės ir poreikis kvalifikacijos tobulinimo kaitai“. 

5. Inicijuota ir organizuota metodinė išvyka į Klaipėdos 

miesto ir rajono savivaldybes. Pranešimas „Ar esame 

pasirengę įtraukiajam ugdymui?“. 

6.Pranešimas tėvams „Iššūkiai, su kuriais susiduria 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų turinčios šeimos. 

Pagalbos galimybės“.  

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto PPT 

direktoriaus pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui 

 


