
Dalyvavimas respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas kompensuojamųjų įgūdžių formavimo, pozityvaus elgesio konstravimo 

aspektais" Kužių vidurinėje mokykloje (2010-03-30)

    Kovo  30  dieną  nedidelis  Pasvalio  rajono  specialiųjų  pedagogų  ir  logopedų  būrelis  dalyvavo 

respublikinėje  metodinėje-praktinėje  konferencijoje  Kužių  vidurinėje  mokykloje  kartu  su  kitais 

specialistais  iš  visos Lietuvos.  Konferenciją  atidarė  ir  visus dalyvius  pasveikino mokyklos  direktorė 

Roma  Meinoriūtė.  Pirmos  klasės  mokiniai  konferencijos  dalyviams  parodė  poetinę  kompoziciją 

„Sėkmės abėcėlė”. 

    Plenarinį  posėdį  pradėjo  Šiaulių  rajono  Pedagoginės  psichologinės  tarnybos  direktorė  Laima 

Vasiliauskienė. Ji pristatė savo pranešimą „Mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymo(si) realybė ir 

galimybės“,  kuriame  trumpai  apžvelgė  Šiaulių  rajono  spec.  pedagogų  ir  logopedų  darbo  veiklą, 

kylančius sunkumus bei jų įveikimo galimybes. Šiaulių universiteto lektorė Renata Geležinienė skaitė 

pranešimą  „Pozityvaus  elgesio  palaikymo  sistema,  ugdant  elgesio  ir  emocijų  sunkumų  turinčius 

mokinius:  dabartis  ir  perspektyvos“.  Pietų  pertraukos  metu  peržvelgėme  ir  įsigijome  leidyklos 

„Liucilijus“ metodinių leidinių. 

    Po pietų Kužių vidurinės mokyklos specialioji pedagogė Tatjana Borisevičienė pristatė darbo grupes, 

kurias sudarė specialieji pedagogai, logopedai, švietimo atstovai ir mokytojai bei paaiškino kiekvienos 

grupės uždavinius.  Buvo sudarytos  keturios darbo grupės. Atskirose grupėse buvo pristatomi įvairūs 

žodiniai  ir  stendiniai  pranešimai.  Pranešimus  pristatė  jau  iš  anksto  užsiregistravę  pranešėjai.  Vieną 

pranešimą  „IKT  ir  SPM  arba  informacinės  komunikacinės  technologijos  ir  specialiųjų  poreikių 

mokiniai“ pristatė ir Pasvalio r. sav. PPT logopedė metodininkė Andromeda Baršauskienė. 

   Tatjana  Borisevičienė  pristatė  savo  išleistą  vadovėlį  ir  pratybų  sąsiuvinį  specialiųjų  poreikių 

mokiniams „Parenkime ir įgyvendinkime matematikos modelį“. 1 ir 3 grupėse dalyvaujantys specialistai 

turėjo  galimybę  susipažinti  ir  išbandyti  patys  įvairias  užduotis  iš  šio  pratybų  sąsiuvinio.  Užduotys 

pateiktos įdomiai, lavinančios ne tik mokinių matematinius gebėjimus, bet ir vaizduotę, loginį mąstymą, 

erdvinį  suvokimą.  2 grupės dalyviai  turėjo parengti  atminties  lavinimo užduotis  specialiųjų poreikių 

mokiniams.  4  grupėje dalyvavo darželių  arba ikimokyklinių  skyrių  specialistai.  Jiems buvo pateikta 

užduotis sudaryti įvairių kryžiažodžių.  

   Visos darbo grupės turėjo atlikti ir vieną bendrą užduotį, kurią sugalvojo Kužių vidurinės mokyklos  

spec. pedagogė ir čia dirbantys mokytojai.  Pasidalijus grupelėmis po 2 – 3 reikėjo išanalizuoti duotą 

situaciją  apie  berniuką,  kuris  turi  emocijų  ir  elgesio  sunkumų.  Atsižvelgiant  į  šio  berniuko  ne  tik 
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neigiamas,  bet  ir  teigiamas  savybes,  reikėjo  parengti  keletą  rekomendacijų  tėvams,  jį  ugdantiems 

pedagogams  ir  pačiam  mokiniui.  Konferencijos  pabaigoje  visi  dalyviai  aptarė  ir  pristatė  parengtas 

rekomendacijas.

   Renginiui  einant  į  pabaigą,  Šiaulių  rajono PPT direktorė  Laima  Vasiliauskienė  ir  Šiaulių  rajono 

švietimo ir sporto skyriaus vyr.  specialistė Alma Sirienė pasidžiaugė puikiai  pavykusia konferencija, 

padėkojo mokyklos spec.pedagogei už konferencijos organizavimą, pasidžiaugė gausiu būriu specialistų, 

atvykusių ne tik iš Šiaulių rajono, bet ir iš Klaipėdos r., Marijampolės r., Pasvalio r., Raseinių r., Šilalės 

r., Telšių r.
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