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Metodinė konsultacija   

„Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo profesiniame mokyme aktualijos“  

PROGRAMA  

2021 m. balandžio 27 d., 10:00-14:00 val.  

Moderatorius: prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas 

  9:50-10:00 Virtualaus kambario atidarymas 
 

10:00-10:10 Renginio programos pristatymas 
prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas 

 

10:10-10:20 Įžanginis žodis 
Joana Aleknavičiūtė, Profesinio mokymo skyriaus vedėja, Mokymosi visą gyvenimą 
departamentas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
 

10:20-10:30 
 

Esminiai modulinių profesinio mokymo programų bruožai 
Gintautas Bužinskas, Programų rengimo skyriaus vedėjas, Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centras  

 

10:30-11:00 Jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių bendrieji fiziniai darbiniai gebėjimai ir 
vykdomoji funkcija 
lekt. doktorantė Ilona Dobrovolskytė 
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė, doktorantė  
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė 
 

11:00-11:20 Klausimų-atsakymų sesija 
 

11:20-11:30 Pertrauka 
 

11:30-12:00 Jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymosi gairės 
lekt. dr. Margarita Jurevičienė 
Vilniaus universitetas Šiaulių akademija 
 

12:00-12:25 Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų galimybės darbo rinkoje 
 Daina Valkerienė, asociacijos „Kitoks vaikas“ vadovė   
 

12:25-12:50 Profesinės karjeros ūgtis profesiniame mokyme: įtrauktis ir sėkmės 
prielaidos  
Diana Saveikienė, Klaipėdos universitetas Sveikatos mokslų fakultetas, doktorantė 
 

12:50-13:15 Gerosios patirties sklaida dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais 
profesinėje mokykloje 
Lina Sorakienė, profesijos mokytoja metodininkė, Alytaus profesinio rengimo centras 
 

13:15-14:00 Diskusija ir renginio rezultatų apibendrinimas  
 



                                                                          Specialiųjų  
                                                                                      poreikių asmenų                       
                                                                                      profesinio mokymo            

                                                                                                                                      metodinė komisija                                                                                                                             
 

Renginys nemokamas. Renginio dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

Registracijos į renginį anketa: https://forms.gle/ZvuuwJhRbs7K3tfn9 

Renginio vertinimo anketa: https://forms.gle/6vqEaVTxwvrKsz94A 

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad renginys bus įrašomas, todėl dalyvaudami renginyje Jūs sutinkate būti 

matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įraše ir esate informuoti, kad šios nuotraukos ar vaizdo įrašas 

gali būti skelbiamas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto 

svetainėje www.kpmpc.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje ir YouTube kanale. 

 

Kontaktai pasiteiravimui:  

Ilona Dobrovolskytė, Specialiųjų poreikių asmenų profesinio mokymo metodinės komisijos 

pirmininkė, el. paštas, i.dobrovolskyte@gmail.com  

Julijana Choruža, Konsultavimo ir informavimo skyriaus Metodinės veiklos poskyrio metodininkė, el. 

paštas julijana.choruza@kpmpc.lt, tel. 8 648 59 376 
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