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ILGALAIKIO ŠVIETIMO PAGALBOS PROJEKTO 

„TRYS ŢINGSNIAI“  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023 METAMS  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės aprašymas Įgyvendinimo 

laikotarpis  

Atsakingi asmenys Projekto ţingsnis 

1.           
 Dalyvavimas EDU Vilnius 

organizuojamame pavaduotojų 

akademijos cikle „Įtraukusis 

ugdymas“ 

Vadovų ir pedagogų įtraukiojo ugdymo 

kompetencijų tobulinimas. Darbo su 

vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių gerinimas, vaikų įvairovės 

atpažinimas bei gerųjų praktikų sklaida 

įgyvendinant įtraukiojo ugdymo 

principus.  

Visus metus 

 

Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė 

1 žingsnis 

2. Pranešimas „Neuroedukacinių 

metodų taikymas lavinant vaikų 

socialines emocines 

kompetencijas“ 

Pedagogų ir tėvų supažindinimas su 

neuroedukacija ir jos metodų pritaikymo 

galimybėmis lavinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kompetencijas.  

Sausio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė 

1; 2 žingsnis 

3. Sutrikusios raidos konsultavimo 

skyriaus specialistų mokymai 

švietimo pagalbos specialistams 

„Sensorinis ugdymas darželyje“ 

Didinamos švietimo pagalbos  

specialistų žinios apie sensorinio 

ugdymo metodų pritaikymą dirbant su 

autizmo spektrą turinčiais vaikais. 

Vasario mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, SRKS 

specialistai 

1 žingsnis 

4. Apsilankymas Vilniaus Šilo 

mokykloje ir atvirų pamokėlių 

stebėjimas 

Švietimo pagalbos specialistai ir 

pedagogai, dirbantys su didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais, susipažins su taikoma 

struktūruoto ugdymo sistema, pasisems 

Vasario mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, Vilniaus 

Šilo mokykla 

1 žingsnis  



praktinių žinių ugdant SUP vaikus. 

5.  SRKS socialinės pedagogės 

atviros veiklos stebėjimas  

Švietimo pagalbos specialistai ir 

mokytojai, ugdantys vaikus su 

įvairiapusiais raidos sutrikimais, 

pasisems praktinių žinių kaip 

organizuoti struktūruotą dienotvarkę, 

motyvuoti vaikus veiklai bei išlaikyti jų 

dėmesį.   

Kovo mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, SRKS 

specialistai 

1 žingsnis 

6. Vilniaus miesto švietimo 

pagalbos specialistų praktinės 

patirties sklaidos renginys 

„Šiuolaikinės ugdymo strategijos 

ir priemonės – kelias į vaiko 

ugdymosi sėkmę“ organizavimas 

Praktinės patirties sklaidos renginyje 

švietimo pagalbos specialistai gilins 

susipažins su skatinimo sistemos PEPIS 

įgyvendinimu ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, susipažins su kitų švietimo 

įstaigų naudojamomis strategijomis ir 

priemonėmis ugdymo kokybei gerinti.  

Kovo  mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, spec. 

pedagogė A. 

Valkauskienė 

1 žingsnis  

7. Informacijos sklaida 

„Universalaus dizaino mokymuisi 

principai ir vaikų įvairovės 

pažinimas“ 

Elektroninė biblioteka papildyta įvairia 

įtraukiojo ugdymo medžiaga, atnaujinta 

įtraukiojo ugdymo medžiaga, projekto 

„Trys žingsniai“ informacija įstaigos 

elektroninėje svetainėje ir kt.  

Balandžio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai  

1 žingsnis; 

2 žingsnis 

8. Praktinės patirties sklaidos 

renginio „Patirčių valanda“ 

organizavimas 

Pedagogai susipažins su įtraukiojo 

ugdymo aktualijomis, Edusensus 

priemonių pritaikymu dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais, gilinsis į universalaus dizaino 

mokymuisi principų integravimą, 

skatinimo sistemos PEPIS principų 

integravimą.  

Balandžio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, metod. 

tarybos pirm. E. 

Navardauksienė 

1 žingsnis 

9. Grįžtamojo ryšio „Tėvų valanda“  

sklaida 

Sudaroma galimybė tėvams anoniminiu 

būdu konsultuotis su įstaigos 

pedagogais, švietimo pagalbos 

specialistais dėl vaikų ugdymo 

klausimų, pateikiant į juos atsakymus.  

Balandžio-gegužės 

mėn. 

Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai  

2,3 žingsnis 

10. Informacinio leidinio tėvams 

„Įtraukiojo ugdymo link“ 

Aktualios informacijos tėvams ir 

pedagogams apie įtraukųjį ugdymą 

Gegužės mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

1,2  žingsnis 



parengimas sklaida, siekiant keisti susiformavusias 

nuostatas apie vaikus, turinčius 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

palankios ugdymo aplinkos kūrimas ir 

formavimas. 

mokytoja I. 

Stankevičienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

11. Dalyvavimas EDU pavaduotojų 

akademijos renginyje „Gerosios 

praktikos sprendžiant Autizmo 

spektre esančių ir elgesio 

sutrikimų turinčių vaikų 

poreikius“.   

Tobulinamos žinios apie vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimą, ugdymą, 

metodus ir priemones kaip palengvinti 

elgesio sutrikimų turinčių vaikų elgesį, 

atsižvelgti į jų poreikius ir kt. 

Sukauptomis žiniomis pasidalinti su 

įstaigos pedagogais.    

Birželio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė 

1,3 žingsnis 

12. Įtraukiojo ugdymo leidinių 

tėvams ir pedagogams 

pristatymas įvairiomis formomis  

Pateikti patarimai tėvams: Aktyvus 

vaikas darželyje: lūkesčiai ir galimybės. 

Pedagogams: „Sensorinės integracijos 

sutrikimai“, „Pastiprinimai“ ir kt. 

Rugsėjo mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

1,2,3 žingsnis 

13. Įtraukusis ugdymas. 

 Bendradarbiavimo su ugdytinių 

tėvais stiprinimas.  

Supažindinti pedagogus su vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

integracijos galimybėmis, tėvų lūkesčių 

nagrinėjimas, aptarti darželio taisykles, 

pedagogų kompetencijas. 

Rugsėjo mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

1 žingsnis 

14. Pranešimas tėvams „Įtraukiojo 

ugdymo galimybių plėtra – į 

pagalbą mokytojui ir tėvams“. 

Visuotinio tėvų susirinkimo metu 

pateikiama aktuali informacija tėvams 

apie įtraukios įstaigos kultūros ir 

praktikos modeliavimą 

Spalio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė 

2,3 žingsnis 

15. Pedagogų diskusija „Kolega-

kolegai“  

Aktuali informacija ir švietimo naujienų 

įtraukiojo ugdymo kontekste sklaida 

pedagogams, praktinės patirties sklaida 

visiems įstaigos pedagogams, iššūkių ir 

sunkumų aptarimas.  

Lapkričio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė 

1 žingsnis 

16. Pranešimas „Taikomosios elgesio 

analizės terapija“  

Pedagogai susipažins su taikomosios 

elgesio terapijos metodais, pritaikymo 

galimybėmis dirbant su vaikais 

turinčiais autizmo ir įvairiapusių raidos 

sutrikimų.  

Gruodžio mėn. Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

1,3 žingsnis  



17.  Sensorinio kambario įrengimas 

„Ramybės erdvė“ 

Sukurta erdvė vaikams, kurie turi 

emocijų ir elgesio sutrikimų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Erdvėje 

organizuojami švietimo pagalbos 

specialistų užsiėmimai. 

Gruodžio mėn. Direktorė L. 

Toločkienė, dir. pav. 

ugdymui S, Keršienė 

3 žingsnis 

18. Specialiųjų šiuolaikiškų 

priemonių papildymas grupėse, 

švietimo pagalbos specialistų 

kabinetuose  

Įsigytos modernios specialiosios 

priemonės užtikrina vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

veiksmingą pažangos didinimą. 

Visus metus Direktorė L. 

Toločkienė 

1, 3 žingsnis 

19.  Bendradarbiavimas su SRKS, 

Vilniaus Šilo mokykla, VPPT ir 

kitomis švietimo įstaigomis 

Užtikrinamas sklandus ir veiksmingas 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, kitomis švietimo įstaigomis, 

siekiant gerinti vaikų ugdymo kokybę, 

pasiekimus. 

Visus metus Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

pedagogai 

1, 2, 3 žingsnis 

20.  Dalyvavimas įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose  

Kompetencijų tobulinimas, siekiant 

užtikrinti visavertį ir kokybišką ugdymą 

visiems ugdytiniams 

Visus metus Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

pedagogai 

1, 2, 3 žingsnis 

21. Gerosios ir praktinės patirties 

sklaida įvairiuose renginiuose, 

konferencijose, metodinėse 

dienose ir kt. 

Skleisti įstaigos gerąją patirtį bei 

dalintis sukaupta praktine patirtimi, 

siekiant plėtoti pedagogų 

kompetencijas, stiprinti 

bendradarbiavimą. 

Visus metus Dir. pav. ugdymui  

S. Keršienė, 

pedagogai 

1,2,3 žingsnis 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė 


