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9:00 – 9:30 
Registracija

9:30 – 9:50 
Sveikinimo žodis

12:10 – 12:40 
Kavos pertraukėlė

12:40 – 13:10 
Pranešimai sekcijose

9:50 – 10:30 
Įtraukusis ugdymas: prabanga ar galimybė?
Artur Adam Markevič ,  „Renkuosi mokyti“ programos
vadovas, specialiųjų klasių mokytojas metodininkas

10:30 – 11:10 
Didelį mokymosi potencialą turintys vaikai - iššūkis
mokyklos bendruomenei?
Dr. Sigita Girdzijauskienė ,  VU Bendrosios psichologijos
katedros docentė

11:10 – 12:10 
Mokykla – arba kaip užauginti sėkmingą žmogų?
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis ,  Lietuvos socialinių mokslų
centro direktorius

13:10 – 13:40 
Refleksija, aptarimas

VI-oji Palangos miesto pedagogų
konferencija
„Įtraukusis ugdymas:
kad svajonė taptų realybe“
2022 m. rugpjūčio 26 d.
Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla

Organizatoriai:  Palangos miesto savivaldybė  Palangos švietimo pagalbos tarnyba
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VI-oji Palangos miesto pedagogų konferencija

„Įtraukusis ugdymas:
kad svajonė taptų realybe“
2022 m. rugpjūčio 26 d.
Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patirtis siekiant sėkmingos specialiųjų
poreikių vaiko įtraukties
Erika Ambrozienė ir Sandra Kavaliauskaitė, Palangos l/d „Žilvinas“ logopedė ir
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

XII SEKCIJA 

Organizatoriai:  Palangos miesto savivaldybė  Palangos švietimo pagalbos tarnyba

Pranešimai sekcijose
12:40 – 13:10

I  SEKCIJA Įtraukiojo ugdymo galimybės Palangos kurorto muziejuje
Aušrinė Janušienė ir Audra Kaklienė, Palangos senosios gimnazijos anglų
kalbos mokytojos

Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai Palangos „Baltijos“ pagrindinėje
mokykloje
Ingrida Remeikienė ir Rima Montvydienė, Palangos „Baltijos“ pagrindinės
mokyklos specialiosios pedagogės

II  SEKCIJA 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas progimnazijoje
Danguolė Petrauskienė, Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos logopedė 

III  SEKCIJA 

Įtraukiojo ugdymo galimybės mažoje bendruomenėje
Regina Martišienė, Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos logopedė

IV SEKCIJA

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo koncepcija Palangos pradinėje
mokykloje
Monika Kalinina ir Josana Viržintienė. Palangos pradinės mokyklos
psichologė ir socialinė pedagogė

V SEKCIJA 

Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas taikant aktyviuosius ugdymo(si)
metodus: įtraukiojo ugdymo kontekstas
Erika Turauskienė, Palangos sanatorinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja

VI SEKCIJA 

Sensorinės aplinkos kūrimas ikimokyklinio amžiaus vaikams lavinti
Jūratė Bučienė, Palangos l/d „Ąžuoliukas“ logopedė

VII SEKCIJA 

Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje
Inga Rupšienė ir Regina Samavičienė, Palangos l/d „Gintarėlis“ ikimokyklinio
ugdymo mokytojos

VIII SEKCIJA 

Įtraukusis ugdymas pagal Valdorfo pedagogiką
Oksana Liakienė, Palangos l/d „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

IX SEKCIJA 

Žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę
Asta Navickienė ir Viktorija Kellė, Palangos l/d „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja
ugdymui ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

X SEKCIJA 

Sėkmingos įtraukties paieškos
Dalia Baužienė, Palangos l/d „Sigutė“ logopedė

XI SEKCIJA 


