
                  

 

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (PEDAGOGŲ) 

Pavadinimas lietuvių kalba Mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančių 

mokymosi aplinkų kūrimo patirtys 

Pavadinimas anglų kalba  

Programos kodas 213000670 

Apimtis kreditais arba trukmė val. 40 

Programos tipas pagal profesiją Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

Programos tipas pagal kryptį 

 
*Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa 

Dalyvių tikslinė grupė 

 

*Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

*Dalykų mokytojai 

*Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, organizuojančių 

skyrių vedėjai 

*Pagalbos mokiniui specialistai 

*Pradinio ugdymo mokytojai 

*Profesijos mokytojai 

Programos lygis 

 
*Institucinio lygio programa 

Kontaktinio mokymosi trukmė 12 val. kontaktiniai susitikimai,  

8 val. – konsultacijos (virtuali mokymosi aplinka) 

Savarankiško mokymosi trukmė 10 val. – individualus darbas (užduočių atlikimas),  

10 val. – edukacinės aplinkos kūrimo praktika 

Reikalavimai programos dalyviams 

(programos reikalavimai) 
- 

Programos aprašymas Tinkamos edukacinės aplinkos kūrimas tampa svarbiausiu 

veiksniu realizuojant inkliuzinio ugdymo sampratoje atspindimus 

principus: 

• Pagarbą mokinių įvairovei – skirtybės laikomos 

galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno 

mokinio ugdymasis. 

• Pagalbą visiems mokiniams: mokytojai puoselėja 

aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų 

(„Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis“, (Europos 

specialiojo ugdymo plėtros agentūra, 2012 m.)).  

Edukacinė aplinka suprantama kaip sąlygos (didaktinės, 

psichologinės, kompetencinės, materialiosios, organizacinės, 

sociokultūrinės), kurios kiekvienam mokiniui suteikia mokymosi 

galios ir turi įtakos jo pasiekimams. (Glinskienė Rasa; 

Lipinskienė Diana, 2005) 

Programos paskirtis  –  pasidalinti patirtimi kuriant edukacines 

aplinkas, tenkinančias aklųjų ir silpnaregių bei  autizmo spektro 

sutrikimų turinčių mokinių poreikius, nes ši specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių grupė ypatingai jautri aplinkos 

poveikiui bei reikalaujanti specifinio jos pritaikymo.  



Tai aktyvų mokymąsi skatinanti programa, padėsianti mokymų 

dalyviams  susipažinti su mokymosi prieinamumo didinimo 

principais bei jų konkretaus, praktinio realizavimo patirtimis, 

suteiksianti galimybę patirti, kurti, tyrinėti skirtingais pojūčiais 

paremtas mokymosi situacijas, ieškant unikalaus pažinimo kelio. 

Programa siekiama inicijuoti švietimo praktikos,  skatinančios 

SUP asmenis siekti mokytis visą gyvenimą, kūrimą. 

RENGINIAI 

Tipas Seminaras 

Vykdymo adresas  

Pradžia YYYY-MM-DD 

Pabaiga YYYY-MM-DD 

Mokymo kalbos  

Dalyvio mokestis  

Ar pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenims 
Taip 

Registracijos nuoroda  

Registracijos pradžia  YYYY-MM-DD  

Registracijos pabaiga YYYY-MM-DD 

Koordinatoriaus telefonas (8 37) 327875 

Koordinatoriaus el.paštas vaida.luksiene@vdu.lt 
 


