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DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARO 
 
 2015 m. rugsėjo 14 d., 11.00 val.  VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje 
(Architektų g. 85) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Raidos sutrikimus turinčių vaikų 
inkliuzija: kaip tai pasiekti dirbant komandoje, pedagogo padėjėjo vaidmuo“. 

Trumpas programos aprašymas. 
Šiomis dienomis inkliuzijos principai tampa visuomeninio gyvenimo taisyklė. 

Pedagogams vis dažniau tenka susidurti su vaikais, turinčiais negalių ar raidos sutrikimų (autizmo 
spektro sutrikimas, įvairiapusis raidos sutrikimas, mišrus raidos sutrikimas, Dauno sindromas, 
įvairūs emociniai raidos sutrikimai ir kt.), kuriuos jiems sunku mokyti, suvaldyti, kyla daug streso, 
nesusikalbejimo ir nesusipratimų tarp abiejų pusių. 

Kiekvienas vaikas turi išskirtinę teisę į išsilavinimą (Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencija) ir mes žinome, kad inkliuzija geriausiai paruošia vaiką su negalia tolimesniam 
gyvenimui. Ji taip pat suteikia vertingą patirtį kitiems vaikams besimokantiems toje pačioje 
aplinkoje, taip leisdama geriau suprasti bendrą žmonių būklę ir paruošdama juos galimoms 
pasekmėms, kurios gali nutikti ateityje. 
Inkliuzijos neįmanoma pasiekti be tinkamo pasiruošimo. Daugeliu atvejų, net ir su pačiu geriausiu 
vadovaujančiu pedagogu, to nepasieksime be nuoseklaus planavimo, visos komandos, o ypač 
vadovybės, paramos ir, svarbiausia, gerai paruošto pedagogo asistento. Inkliuzija yra komandinis 
projektas, o komandai yra būtinas tinkamas paruošimas. 

Programa suteiks idėjų, kaip kiekvienas komandos narys gali prisidėti prie inkliuzijos, 
išskirti pedagogo padėjėjo svarbą.  
                    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. VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje 
(Architektų g. 85). 
 Seminaro trukmė – 6 akademinės val. 
 Registruotis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu (8 41) 524 376, 
mob. tel. 8 656 15 4452 arba per Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro internetinės svetainės 
http://www.svcentras.lt registracijos puslapį.  
 Dalyvio mokestis – 35 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 
 
Lolita Lukoševičienė, 8 41 524376 

mailto:sv.centras@siauliai.lt
http://www.svcentras.lt/
http://www.svcentras.lt/

