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DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARO 
 
 2014 m. spalio 30 d., 11.00 val.  Šiaulių  universiteto bibliotekos (Vytauto g. 84) 413 
auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Taikomoji elgesio analizė – vaikų, 
turinčių raidos sutrikimus, ugdymas ir įtraukimas į inkliuzinį mokymą“. 
 

Raidos sutrikimų turintys vaikai turi būti įtraukti į visuomenę, gauti išsilavinimą, tenkinti savo 
pomėgius, o suaugus turėti galimybę dirbti, būti kiek įmanoma labiau nepriklausomais ir gebėti 
savarankiškai funkcionuoti.  
                   Programos uždaviniai: 

• Pateikti seminaro dalyviams problemos apžvalgą – problemos platumą – ką mes galime 
pasiekti ir ko ne (nors problema ir ne visada panaikinama, galima gyvenimą su ja padaryti 
daug lengvesnį). 

• Išsiaiškinti, kas yra Taikomoji elgesio analizė (ABA): 
• Kokiais įrodymais pagrįsta;  
• Kokios yra pagrindines taisyklės keičiant elgesį. 
• Pristatyti strategijas, padedančias susitvarkyti su sunkiu elgesiu. 
• Pristatyti strategijas, padedančias sėkmingai mokyti individualių užsiėmimų metu ir klasėse. 
• Padėti dalyviams sukurti galimus naujų strategijų įgyvendinimo planus ir paramos siekimo 

galimybes. 
 Lektoriai: Jura Tender ir “ISADD Lietuva” (intervencinės paslaugos autizmui ir 
lėtesniam vystimuisi) komanda. Jura Tender - “ISADD Lietuva” direktorė, Australijos klinikos 
psichologė, turinti daugiametę patirtį vystymosi sutrikimų, sunkaus elgesio bei elgesio terapijos 
srityse. Psichologė keturiasdešimt metų dirba su autistais, taiko pasaulyje pripažintą ABA (Applied 
Behavior Analysis – taikomoji elgesio analizė) sistemą. 
 Seminaro pradžia – 11.00 val. Šiaulių  universiteto bibliotekos (Vytauto g. 84) 413 
auditorijoje. 
 Seminaro trukmė – 6 akademinės val. 
 Registruotis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu (8 41) 525 983, 
mob. tel. 8 652 25122 arba per Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro internetinės svetainės 
http://www.svcentras.lt registracijos puslapį.  
 Dalyvio mokestis – 88 Lt (25.49 Eur). 
 Mokėti galima grynais arba išankstiniu pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 
3055 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.  
 Kviečiame dalyvauti.                                                           
Direktorius      Arūnas Šarkus 
 
Laima Katilienė, 8 41 525983, 8 652 25 122 


