Organizatoriai:

Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų
pedagogų ir logopedų bei socialinių pedagogų
internetinės svetainės

Vilniaus rajono švietimo įstaigų
specialiųjų pedagogų ir logopedų
metodinis būrelis
Vilniaus rajono švietimo įstaigų
socialinių pedagogų
metodinis būrelis
Partneriai:
Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyrius
Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba
Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazija

Vilniaus rajono švietimo įstaigų
specialiųjų pedagogų ir
logopedų, socialinių pedagogų
metodinė-praktinė konferencija

www.vrsocped.jimdo.com
www.laimingasvaikas.jimdo.com
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių
kompetencijų tobulinimo institutas

Leidykla "Raidynėlis“

„PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS
PATIRTIES SKLAIDA“
Rėmėjai:
Vilniaus r. specialieji pedagogai, logopedai,
socialiniai pedagogai

UAB „Kvoliti.lt“ - reklamos gamyba ir spaudos
paslaugos

Rudamina
2016 m. balandžio 12 d.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
8.30 - 9.00
Metodinių priemonių
pristatymas parodai
9.00 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 10.30
Konferencijos
atidarymas

10.30 – 10.40 „Nemenčinės Neįgaliųjų dienos
užimtumo centro veiklos ypatumai“
Ivona Urbanovič, vyriausioji socialinė
darbuotoja, Vilniaus r.
Nemenčinės
Neįgaliųjų dienos užimtumo centras

10.40 – 10.50 „VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio
centro pristatymas“
Jurgita Pukienė, direktorė, VšĮ Vaikų ir
paauglių socialinis centras

10.50 – 11.00 „Mokinių,
turinčių
didelių
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
ugdymas netradicinėse erdvėse“
Rūta
Bagdonavičienė,
vyresnioji
pagalbos mokiniui specialistė,
„Spindulio“ pagrindinė mokykla

Vilniaus

Sigita Bajerčiūtė, specialioji pedagogė,
lavinamosios klasės mokytoja,
„Spindulio“ pagrindinė mokykla

Vilniaus

11.00 – 11.10 „Efektyvios,
pačių
mokinių
kuriamos,
mokymosi priemonės
(pradinėje lavinamojoje klasėje)“
Audronė Janulionienė, vyresnioji
specialioji pedagogė, Molėtų r. Kijėlių
specialusis ugdymo centras

11.10 – 11.15 Klausimai lektoriams.
11.15 – 11.30 Kavos pertrauka, metodinių darbų
apžvalga

11.30 – 11.40 „Logopedo
kalbos
vertinimo
priemonė (lenkų ir rusų kalba)“
Česlava
Urbanovič,
logopedė
metodininkė, Vilniaus r. PPT, Vilniaus r.
Nemenčinės darželis

Julija

Skripskienė,

vyresnioji
logopedė, Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė
mokykla, Vilniaus r. Valčiūnų lopšelis
darželis

11.40 – 11.50 „Kalbos sutrikimų prevencija:
geros patirties sklaida“
Jelena
Skibickaja,
logopedė
metodininkė, Vilniaus m. lopšelis-darželis
„Pelenė“

11.50 – 12.00 „Vaiko gerovės komisijos veikla.
Geroji patirtis“
Jolanta
Noreikienė,
vyresnioji
socialinė pedagogė, Vilniaus m. Martyno
Mažvydo progimnazija

12.00 – 12.10 „Ypatingų
poreikių
turintis
mokinys =
ypatingų žinių ir
gebėjimų
turintis
socialinis
pedagogas“
Aistė
Štrapenskienė,
vyresnioji
socialinė pedagogė, Vilniaus r.
gimnazija

Riešės

12.10 – 12.20 „Nervinio
grįžtamojo
ryšio
(Neurofeedback) terapijos taikymas
psichologo darbe”
Olga Bartkevič, psichologė, Vilniaus r.

pedagogė, logopedė, Vilniaus r. Paberžės
„Verdenės“ gimnazija

13.25 – 13.35 „Darbas su hiperaktyviu vaiku“
Aušrinė Slavinskienė, socialinė
pedagogė, Vilniaus r. Pagirių gimnazija

13.35 – 13.45 „Meno terapija ir jos poveikis
mokiniams turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių“
Justina Valterė, specialioji pedagogė,
logopedė, Vilniaus r. Pagirių gimnazija

13.45 – 13.55 „Šviesos
stalas
–
vaiko
saviraiškos
ir
mokymosi
motyvacijos ugdymas“
Olga
Černiavskaja,
logopedė,
Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis

13.55 – 14.05 „Pseudožodžiai/pseudotekstai
logopediniame darbe“
Beata Juknevičiūtė, vyresnioji
logopedė, Vilniaus r. PPT, Vilniaus r.
Rukainių gimnazija

14.05 – 14.15 Klausimai lektoriams
14.15 – 14.45 Metodinių darbų apžvalga.
Diskusijos

14.45 – 14.50 Konferencijos „Pagalba vaikui. Gerosios
patirties sklaida“ rezoliucija

Ana Pavilovič-Jančis, VRŠĮSP ir
LMB pirmininkė, specialioji pedagogė
metodininkė, Vilniaus r. Nemėžio šv. R.
Kalinausko gimnazija

Aida

PPT

12.20 – 12.30 Klausimai lektoriams
12.30 – 13.15 Pietų pertrauka

13.15 – 13.25 ,,Projektinės
veiklos
ugdymo procese“

Rima Rybakova, vyresnioji socialinė

svarba

Lukšienė, VRŠĮ socialinių

pedagogų MB pirmininkė, socialinė
pedagogė metodininkė, Vilniaus r.
Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija

14.50-15.00 Konferencijos uždarymas

