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Klaipėdos Litorinos mokykla kartu su Rusijos Švietimo akademijos Korekcinės pedagogikos 

institutu (Maskva) 

2016 m. lapkričio  2–4 dienomis  kviečia į tarptautinį seminarą 

„PAGALBA AUTISTIŠKAM VAIKUI IR SPECIALIŲJŲ 

POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO AKTUALIJOS“ 

2016-11-02 „Pagalba autistiškam vaikui“ 

2016-11-03 „Kompiuterinės programos, skirtos specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“ 

2016-11-04 „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaitymo įgūdžių formavimas(is)“ 

Seminaro kaina: 30 € (viena diena + pažymėjimas),  

                          50 € (dvi dienos + pažymėjimas), 

                         75 € (trys dienos + pažymėjimas).  

  Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, Smiltelės g.22-1, Klaipėda 

Seminaro kalba: lietuvių, rusų.   

Seminare galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravę klausytojai. Registracija vyks iki 2016 m. 

spalio 21 d. Vietų skaičius ribotas.  

Registracija vykdoma :  

https://www.google.com/url?hl=lt&q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxFVw1lkHe

XJtO35Z3oVXSUOxdeVjWD5P59nHrvaitVAv7w/viewform?c%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmai

l_form_link&source=gmail&ust=1474989236146000&usg=AFQjCNE6mTqehdUPGJ27Hpd9qtLT

NNdSiw 

 

Už seminarą gali mokėti įstaigos (išrašomos sąskaitos), jei už seminarą mokama savo lėšomis, 

galima mokestį iš anksto pervesti į banko sąskaitą,  mokėjimo paskirtyje nurodant tikslų seminaro 

dienų skaičių) arba apmokėti grynaisiais atvykus į renginį. 

 Duomenys apmokėjimui:  

UAB „PROSPERITUS", Įmonės kodas 301151570, A/s LT537300010103532537, AB Swedbank. 

Įstaigų rekvizitus (sąskaitoms) siųsti el. paštu: diana.saveikiene@ipr.lt 

Tel.: Diana Saveikienė 8 670 19125. 

https://www.google.com/url?hl=lt&q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxFVw1lkHeXJtO35Z3oVXSUOxdeVjWD5P59nHrvaitVAv7w/viewform?c%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmail_form_link&source=gmail&ust=1474989236146000&usg=AFQjCNE6mTqehdUPGJ27Hpd9qtLTNNdSiw
https://www.google.com/url?hl=lt&q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxFVw1lkHeXJtO35Z3oVXSUOxdeVjWD5P59nHrvaitVAv7w/viewform?c%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmail_form_link&source=gmail&ust=1474989236146000&usg=AFQjCNE6mTqehdUPGJ27Hpd9qtLTNNdSiw
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https://www.google.com/url?hl=lt&q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxFVw1lkHeXJtO35Z3oVXSUOxdeVjWD5P59nHrvaitVAv7w/viewform?c%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmail_form_link&source=gmail&ust=1474989236146000&usg=AFQjCNE6mTqehdUPGJ27Hpd9qtLTNNdSiw
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Apie seminaro lektorius:  

Lapkričio 2 d. psichologijos mokslų daktarė, vyriausioji mokslinė bendradarbė JELENA 

BAENSKAJA skaitys pranešimą „Pagalba autistiškam vaikui“. Seminaro dalyviai susipažins su 

klinikine-psichologine vaikų autizmo charakteristika; sužinos apie šio fenomeno klinikinių ir 

psichologinių-pedagoginių tyrimų rezultatus Rusijoje; išgirs, kaip keitėsi supratimas apie pagalbos 

formų būtinumą autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams; turės galimybę susipažinti su 

Korekcinės pedagogikos instituto mokslininkų sukurtais bendrais korekciniais metodais ir 

specifinėmis pagalbos priemonėmis, taikomomis skirtingoms šio sindromo formoms.  

Lapkričio 3 d. klausytojams bus pristatytas Korekcinės pedagogikos instituto portalas. 

Pedagogikos mokslų kandidatas Ilja Kukuškin supažindins su jo ištekliais ir virtualia biblioteka, 

kuriais galės naudotis ne tik Lietuvos specialieji pedagogai, bet ir tėvai, auginantys specialiųjų 

poreikių vaikus, juos ugdantys bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai. Seminarą tęs Pedagogikos 

mokslų daktarė, Rusijos švietimo akademijos narė korespondentė Olga Kukuškina. Pranešime 

„Kompiuterinės programos, skirtos specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“ lektorė pristatys 

skaitmenines priemones, padedančias lavinti vaikų, turinčių intelekto, klausos ir kalbos sutrikimų, 

socialinę, komunikacinę, pažinimo kompetencijas, suvokimo klausa, sakytinės ir rašytinės kalbos, 

skaitymo, matematinio raštingumo ir kt. įgūdžius. Pedagogikos mokslų daktarei padės mokslinė 

bendradarbė Marija Chaidarpašyč, prisidėjusi kuriant skaitmeninę priemonę „Laiko juosta“ ir 

atlikusi tyrimą, leidusį suvokti šios priemonės naudą specialiųjų poreikių vaikų lavinimui(si).    

 

Lapkričio 4 d. psichologijos mokslų daktarė  Jelena Gončiarova pranešime „Vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skaitymo įgūdžių formavimas(is)“ apžvelgs specialiųjų poreikių 

vaikų skaitymo įgūdžius; patars, kaip atpažinti mokinio skaitymo sunkumus; pasidalins darbo šioje 

srityje patirtimi; pateiks konkrečių darbo metodų ir priemonių. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


