
 
 

 

JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS 

Livonijos g. 6, Joniškis, tel.: 8 42660060 
 

TARPTAUTINĖ METODINĖ–PRAKTINĖ  

KONFERENCIJA 

 

KAIP UGDOME ŠIANDIEN? GEROJI PATIRTIS. 
 

 

 

 

 

 

 

2023 m. vasario 13 d. 
     

 
 

Kviečiame specialiųjų mokyklų lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių 

mokytojus, mokytojų padėjėjus, logopedus, tiflopedagogus, surdopedagogus, socialinius 

pedagogus, psichologus, ergoterapeutus, kineziterapeutus, neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo 

ugdymo mokyklų mokytojus dirbančius su lavinamųjų arba socialinių įgūdžių ugdymo klasių 

mokiniais į metodinę – praktinę konferenciją. 

 

 
 

     Tikslas – aptarti šiandienos ugdymo procese kylančius iššūkius, pasidalinti gerąja patirtimi, ugdant 

lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinius. 

 

         Uždaviniai: 

- dalintis metodine-praktine patirtimi su kitų ugdymo įstaigų pedagogais, ugdančiais specialiųjų poreikių 

mokinius; 

     -sudaryti sąlygas pedagogų bendradarbiavimui. 
 
 

 

 

 

● žodinis pranešimas; 

● stendinis pranešimas; 

● vaizdo pranešimas. 
 

Pristatymams skiriama iki 5 minučių

KVIETIMAS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

PRANEŠIMŲ PRISTATYMŲ FORMOS: 



 

 
dalyviai registruojasi paspaudę nuorodą iki 2023 m. vasario 1 d.  

https://forms.gle/tyTX9bUnXvuYkB4f8 

 

 

  

 

● Dalyvių skaičius ribotas; 

● po 2023 m. vasario 1 d. užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus informaciją apie 

dalyvavimą konferencijoje, tikslią programą ir registraciją sistemoje semi+; 

● renginio trukmė 6 val.; 

● konferencijos darbo pradžia numatoma 9.30 val.; 

● dalyvio mokestis 8 EUR. Mokėti galima grynais arba pavedimu. Pinigus 

reikia pervesti į mokyklos sąskaitą Nr. LT894010040400040069 bankas 

Luminor,  banko kodas 40100, Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, 

įmonės kodas 190565192. Mokėjimo paskirtis – Kaip ugdome šiandien. 

Turėti pavedimo kopiją.  (lėšos bus naudojamos organizacinėms reikmėms, 

pažymėjimams, kavos pertraukai, pietums); 

● informacija telefonu +370 614 38571; 

● el. paštu lav.konferencija@gmail.com 

 

 

 

 

Pirmininkė: 

Aldona Laucienė – Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė; 

Nariai: 

Lina Valiukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Sandra Šliupienė – švietimo pagalbos mokiniui specialistė, lavinamosios klasės mokytoja; 

Lina Kuzminskienė – švietimo pagalbos mokiniui specialistė, specialioji pedagogė-metodininkė,  

Antanas Gecevičius – švietimo pagalbos mokiniui specialistas, lavinamosios klasės mokytojas 

metodininkas; 

Ligita Dundaitė – socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja; 

Dainora Danilevičienė– Joniškio rajono švietimo centro metodininkė. 
 

DALYVIO ANKETA 

PAPILDOMA INFORMACIJA: 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

https://forms.gle/tyTX9bUnXvuYkB4f8
mailto:lav.konferencija@gmail.com

