
 

   
 

 

ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLA 

Kalinausko g. 17, LT-76281 Šiauliai, tel. (8 41) 524612, el. p. rastine@sanatorinemokykla.lt 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS 

Pakalnės g. 6a, LT-76293 Šiauliai, tel. 8 699 60063, el. p. sv.centras@siauliai.lt 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJA 

Vytauto g. 84, LT-76352, Šiauliai, tel. (8 41) 595 873, el. p. info@sa.vu.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJA 

P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai, tel. + 370 686 85708, el. p. lrspa@su.lt 

 

 

VIRTUALI RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

„MOKINIŲ ELGESYS IR EMOCIJOS. 

KAS ĮTRAUKU, INOVATYVU IR (NE)PAPRASTA“ 

 

2021 m. spalio 28 d.  

 

KVIETIMAS-PROGRAMA 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje. 
 

KONFERENCIJOS TIKSLAS - metodinės, praktinės patirties sklaida didinant elgesio, emocijų sunkumų 

ir sutrikimų turinčių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą ir emocinę gerovę. 
 

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS: 
 

 Elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų turinčių mokinių ugdymo iššūkiai ir sėkmės veiksniai. 

 Sutrikusio elgesio koregavimas, elgesio valdymo strategijos mokykloje. 

 Terapijų taikymas mokinių elgesiui koreguoti. 

 Mokinių psichoemocinės sveikatos stiprinimas įtraukiojo ugdymo kontekste. 
 

KONFERENCIJOS DALYVIAI: Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai, pedagogai, mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkai ir nariai, kitų sričių atstovai, 

dirbantys su elgesio, emocijų sunkumų ir sutrikimų turinčiais mokiniais. 
 

KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS: Teams aplinka. Dalyvių prisijungimas nuo 9.30 iki 9.55 val. 

Konferencijos pradžia 10.00 val. Numatoma konferencijos pabaiga 16.00 val. Prisijungimo nuorodą spalio 

26 d. išsiųsime el. paštu visiems, www.semiplius.lt užsiregistravusiems dalyviams. 
 

KONFERENCIJOS DARBO FORMOS: 

Žodiniai pranešimai, diskusijos. 
 

DALYVIŲ REGISTRACIJA iki 2021 m. spalio 22 d. registravimo sistemoje „Semi+“ adresu 

http://www.semiplius.lt.  
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PROGRAMA: 

10.00-10.15 Konferencijos atidarymas.  

Lijana Giedraitienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė 

Svečių pasisakymai. 

10.15-10.35 Daiva Vaišnorienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo 

ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, 

„Įtrauktis švietime: nuo prievolės iki pasirinkimo“ 

10.35-11.15 Doc. dr. Renata Geležinienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija 

,,Esame kartu – kartu konstruokime pageidaujamą elgesį“ 

11.15-11.55 Laima Mikulėnaitė, VUL Santaros klinikų Vaiko raidos centro Vaikų ankstyvosios 

reabilitacijos skyriaus vedėja, gydytoja vaikų neurologė, 

Irina Butkienė, VUL Santaros klinikų Vaiko raidos centro ergoterapeutė,  

,,Sensoriniai iššūkiai, su kuriais ASS vaikai susiduria bendrojo ugdymo mokyklose“ 

11.55-12.35 Ingrida Petronė, Šiaulių sanatorinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė, 

Atena Žymantienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, 

Laima Žiedienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos logopedė metodininkė, 

,,Elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai: ką gali mokykla?“ 

12.35-12.45 Atsakymai į klausimus, diskusijos 

12.45-13.00 Pertrauka 

13.00-13.25 Vitalija Mikutaitienė, VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ psichologė-

psichoterapeutė, kognityvinės elgesio terapijos specialistė, VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, 

,,Kognityvinės elgesio terapijos taikymas dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų 

sunkumų ir sutrikimų“ 

13.25-13.50 Aldona Giržadienė, „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė, 

,,Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, psichoemocinės sveikatos stiprinimas 

įtraukiojo ugdymo kontekste: galimybės ir būdai“ 

13.50-14.15 Gintarė Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyriaus vedėja,  

Renata Greimaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyriaus, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos specialioji pedagogė, Europos 

Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos tinklo tarybos narė,  

„Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema Lietuvoje: nuo teorijos link 

praktikos“ 

14.15-14.25 Atsakymai į klausimus, diskusijos 

14.25-14.35 Pertrauka 

14.35-15.00 Irma Liubertienė, VšĮ ,,Pozityvaus ugdymo instituto“ vadovė, Lietuvos socialinio emocinio 

ugdymo asociacijos tarybos narė, 

,,Emocinio intelekto ugdymas mokykloje: nuo suaugusiojo iki vaiko“ 

15.00-15.25 Gražina Liutkevičė, VšĮ Terapinio ugdymo centro ,,Aplink“ direktorė, 

Erika Ratkevičiūtė, VšĮ Terapinio ugdymo centro ,,Aplink“ socialinė pedagogė, 

,,Terapinės mokyklos programa: darbas su emocijų ir elgesio sutrikimus turinčiais 

vaikais“ 

15.25-15.50 Arūnas Grimalis, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius, 

,,Ar gali visi tilpti po mokyklos stogu?“ 

15.50-16.00 Diskusijos, apibendrinimas 
 

Dalyviams (pranešėjams ir klausytojams) bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo 

centro pažymėjimai. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Mokestį prašome mokėti pavedimu į Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo centro sąskaitas: iš asmeninių lėšų - Nr. LT73 7300 0100 8725 3055; iš biudžetinių 

įstaigų lėšų - Nr. LT68 7300 0100 8697 6113. AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000. Paskirtyje - 

konferencija ,,Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“ 2021-10-28. 
 

Informuojame, kad renginyje bus fotografuojama. 
 

Informacija teikiama el. p. vas.laima@yahoo.com arba tel. +37068663467, dėl registracijos „Semi+“ 

teirautis el. p. regina.simulikiene@siauliai.lt arba tel.+37065615445. 
 

Konferencijos organizatoriai: 

Lijana Giedraitienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė, 
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Doc. dr. Renata Geležinienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija,  Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

pedagogų asociacijos vadovė, 

Saulius Dovydaitis, Šiaulių sanatorinės mokyklos vyresnysis informacinių technologijų, fizikos mokytojas, 

Neringa Gumbakienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos psichologė, 

Andželika Jagminė, Šiaulių sanatorinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė, 

Doc. dr. Irena Kaffemanienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto direktorė, 

Lina Navikienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos vyresnioji pradinių klasių mokytoja, 

Ingrida Petronė, Šiaulių sanatorinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė, 

Regina Simulikienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė, 

Laima Žiedienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos logopedė metodininkė, 

Atena Žymantienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkė, specialioji pedagogė 

metodininkė. 

 

 

  

 
 

  


