
 

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcis centras 

___________________________________________________________________ 

KAUNO MIESTO PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ METODINĖS - PRAKTINĖS 

KONFERENCIJOS ,,ĮTRAUKIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO ASPEKTAI 

BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOJE“ 

Metodinės praktinės konferencijos tikslas – pristatyti sėkmingą įstaigų veiklos patirtį ir pasidalyti 

gerąja patirtimi apie veiksmingos ir savalaikės kompleksinės pagalbos teikimą vaikui bei jo šeimai, 

plėtoti socialines interakcijas.  

PROGRAMA 

 

11.30 – 12.00 val. – dalyvių registracija. 

12.00-12.15 val. – konferencijos atidarymas, svečių ir dalyvių sveikinimai: 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai. 

Asta Poželė, direktorė, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras. 

Jolanta Urbanaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui, VGK koordinatorė, Kauno Aleksandro 

Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras. 

 

 

Pranešimai 

12.15 -12.25 val. Liuda Jarošienė, logopedė-specialioji pedagogė ekspertė, Kauno ,,Ryto“ pradinė 

mokykla, ,,Įtraukiojo ugdymo tendencijos bendrojo ugdymo mokyklose. Pedagogų požiūrio 

tyrimas“. 

12.25–12.35 val. Jolanta Bartkutė, vyresnioji specialioji pedagogė, Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centras, ,,Rekomendacijos darbui su mokymosi sunkumų turinčiais 

mokiniais“. 

12.35-12.45 val. Diana Jazukevičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės 

tarnybos logopedė, ,,Lavina.LT“ direktorė, ,,Individualios pažangos siekimas Facebook ir IT 

sistemos pagalba“. 

12.45-12.55 val. Valentina Kalėdienė, logopedė ekspertė, Kauno Žaliakalnio progimnazija, 

„Švietimo ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas motyvuojant „kitokį“ vaiką“. 



12.55-13.05 val. Almeda Kmieliauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui- specialioji pedagogė, 

Kauno lopšelis- darželis „Giliukas“, „Įtraukiojo ugdymo principų įgyvendinimas skirtingose 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) aplinkose“. 

13.05-13.15 val. Gintarė Semionovė, psichologė, IV kategorija, Kauno lopšelis- darželis „Sadutė“, 

„SUP vaikų socialinių- emocinių kompetencijų ugdymas mažose grupėse“. 

13.15-13.25 val. Rita Vaškelienė, direktorė, Kauno  lopšelis- darželis „Rasytė“, „Kauno lopšelio- 

darželio „Rasytė“ patirtis, ugdant specialiųjų poreikių vaikus“. 

13.25-13.35 val. Rūta Mirauskienė, specialioji pedagogė ekspertė, Inga Butkevičienė, socialinė 

pedagogė, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, „Bendruomenės bendradarbiavimo patirtys 

ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“. 

13.35-14.45 val. Milita Akambakienė, logopedė ekspertė, Kauno menų darželis „Etiudas“, 

„Šiuolaikinių technologijų įtaką vaiko raidos ir kalbos formavimuisi“. 

 

Panešimai 

15.05-15.15 val. Vaida Jakuitienė, socialinė pedagogė metodininkė, Jonavos „Lietavos“ pagrindinė 

mokykla, „Mokyklos aktualijos, siekiant užtikrinti vaiko gerovę“.  

15.15-15.25 val. Sandra Gudunskienė, vyresnioji specialioji pedagogė, Rita Visockienė, vyresnioji 

pradinio ugdymo mokytoja, Kauno Šančių mokykla- daugiafunkcis centras, „Įtraukiojo ugdymo 

link“. 

15.25-15.35 val. Milda Petrulėnienė, vokiečių-anglų kalbų mokytoja ekspertė, Rūta Glodenienė, 

anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla- daugiafunkcis centras, 

„Žaidimų panaudojimas, ugdant specialiųjų poreikių vaikų, užsienio kalbų kalbinės veiklos 

gebėjimus“. 

15.35-15.45 val. Loreta Martišiūtė, surdopedagogė ekspertė, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras, ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ugdymas“. 

15.45-15.55  val. Virginija Virbaitienė, chemijos-biologijos mokytoja metodininkė, Kauno 

Aleksandro Stulginskio mokykla- daugiafunkcis centras, „Inovatyvūs mokymo metodai: mąstymo 

žemėlapiai“. 

15.55-16.05 val. Edita Rinkevičė, vyresnioji logopedė, Asta Milbutienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Kauno Šančių lopšelis- darželis, „Autistiškų vaikų ugdymo ypatumai“. 

16.05-16.15 val. Daiva Vaidotienė, auklėtoja metodininkė, Aušra Smilgienė, auklėtoja metodininkė, 

Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“, „Alternatyvūs ugdymosi metodai- geroji patirtis“. 

 

 

 

 

14.45 -15.05 val. Kavos pertrauka. 



Stendiniai pranešimai, diskusijos. 

 

Milita Akambakienė, logopedė-specialioji pedagogė ekspertė, Kauno Veršvų gimnazija, Ingrida 

Masteikienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė, Kauno Veršvų gimnazija,  ,,Specialiųjų 

poreikių mokinių skaitymo įgūdžių lavinimas“. 

Daiva Micienė, direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui, Aušra Arlauskaitė,  logopedė-

specialioji pedagogė metodininkė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, „Sėkmingi ugdymo(si) 

metodai ir būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui“. 

Germa Astrauskienė, logopedė ekspertė, Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“, „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų girdimojo suvokimo ugdymas“. 

Jūratė Šakavičienė, pavaduotoja ugdymui, Aida Žalimienė, auklėtoja metodininkė, Virginija 

Aukštakienė, socialinė pedagogė metodininkė, Daiva Krutkienė, logopedė metodininkė, Kauno 

lopšelis/darželis „Svirnelis“, „Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimo galimybės ugdant 

ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus“. 

Lina Statkevičienė, dailės pedagogė ekspertė, Lina Bartkevičienė, vyresnioji logopedė, Ingrida 

Naujokaitienė, psichologė, IV kategorija, Kauno menų darželis ,,Etiudas“, „Vaikų erdvinio 

suvokimo lavinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas meno priemonėmis“. 

Jurgita Brazauskienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė, Kauno šv. Kazimiero 

progimnazija, Rūta Šavirienė, specialioji pedagogė-logopedė, Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokykla – daugiafunkcis centras, „Vaikų kalbėjimo ir kalbos plėtojimo galimybės ir iššūkiai“. 

Justina Builienė, logopedė, Kauno miesto lopšelis/darželis ,,Žemyna“, „Sėkmingo ugdymo patirtis 

vaikui ir šeimai“. 

Eugenija Štarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Renata Ginkuvienė, vyresnioji logopedė, 

Kauno lopšelis darželis Varpelis, „Ugdymo(si) aplinkų  įtaka kalbos korekcijai“. 

Elena Jakelaitienė, logopedė metodininkė, Lina Elena Gustaitienė, vyresnioji mokytoja, Larisa 

Kolėdienė, vyresnioji mokytoja, Rasa Krivickienė, vyresnioji mokytoja, Kauno Juozo Urbšio 

katalikiška pagrindinė mokykla, ,,Mokinių, specialiųjų pedagogų, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas ugdymo procese su mokiniais turinčiais SUP.“ 

Laima Janauskienė, auklėtoja metodininkė, Kauno lopšelis darželis Dvarelis, „Mažais žingsneliais 

sėkmingo ugdymosi takeliu“. 

Rita Jučienė, psichologė, Jolanta Grabažienė, socialinė pedagogė metodininkė, Kauno Aleksandro 

Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

socialinių emocinių įgūdžių ugdymas“. 

Danutė Kavaliauskienė, auklėtoja metodininkė, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla – DC, 

„Judesio, kalbos ir vaizduotės sąveika vaikų ugdyme“. 

Audronė Krukauskienė, vyresnioji auklėtoja, Lina Steponaitienė, vyresnioji auklėtoja, Kauno 

miesto lopšelis/darželis, ,,Lakštutė“ ,,Vizualinė raiška netradicinėje erdvėje“. 

Milita Akambakienė, logopedė-specialioji pedagogė ekspertė, Ingrida Masteikienė, logopedė, 

specialioji pedagogė metodininkė, Kauno Veršvų gimnazija, „Specialiųjų poreikių mokinių 

skaitymo įgūdžių lavinimas“. 



Daiva Krutkienė, logopedė metodininkė, Rozita Kristina Matelionienė, logopedė metodininkė, 

Kauno Žaliakalnio lopšelis/darželis, „ Kartu galime daugiau – mažais žingsneliais veiksmingos 

pagalbos link“. 

Reda Mikalauskienė, logopedė, Kristina Trumpauskaitė, socialinė pedagogė, Kauno lopšelis 

darželis Saulutė, „Kauno lopšelio darželio ,,Saulutė“ patirtis ugdant specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikus netradicinėse erdvėse“. 

Indrė Rimkė, vyresnioji specialioji pedagogė, Kauno Petrašiūnų progimnazija, „Teigiamos 

emocijos – kelias į sėkmę!”. 

Raimonda Zvicevičienė, specialioji pedagogė, Ema Marčinskienė, judesio korekcijos ir 

gydomosios kūno kultūros mokytoja, Audra Petkutė - Savickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 

Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus, ,, Specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų meninių gebėjimų ugdymo galimybės bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais“. 

Diana Vaidotienė, auklėtoja metodininkė, Aušra Smilgienė, auklėtoja metodininkė, Kauno 

lopšelis/darželis „Daigelis“, „Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas, pritaikymas, tobulinimas“. 

Raimonda Žemaitaitienė, logopedė metodininkė, Varpelio pradinė mokykla, „SUP vaikų ugdymas 

projektinių veiklų metu“. 

Ramunė Urbanskienė, specialioji pedagogė metodininkė, Regina Volonsevičienė, auklėtoja 

metodininkė, Kauno lopšelis/darželis „Nežiniukas“, „Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  kūrybinės ir meninės raiškos ugdymas“. 

 

Renginio organizatoriai pasilieka teisę programą keisti. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis: 

Rūta Šavirienė, tel.: 8 678 42304 

 

 

 

 

 


