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10.50–11.20 val. Pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui
Asta Lauciuvienė, Ana Pavilovič-Jančis, Auksė Vyšniauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo
pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialiosios pedagogės 
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9.30 val. REGISTRACIJA

10.00–10.20 val. FORUMO atidarymas
Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras
Virginija Kazakauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė
Asta Burbienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja

10.20–10.50 val. Įtraukties politikos kryptys ir vizija
Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais 

11.20–11.45 val. Įtraukusis ugdymas. Kaip turi keistis mokykla?
Doc. dr. Lina Miltenienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Studijų programos Specialioji 
pedagoginė pagalba (Logopedija; Specialioji pedagogika) vadovė, Edukologijos tyrimų instituto vyr. mokslo 
darbuotoja

11.45–12.10 val. Inkliuzijos modeliai ir inkliuzinį ugdymą užtikrinančių pedagogų ir pagalbinių 
specialistų komandos: užsienio patirtis
Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, edukologė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė, VšĮ „Abos centras“ steigėja, 
sertifikuota Taikomosios elgesio analizės supervizorė

12.10-12.30 val. PERTRAUKA
12.30–12.50 val. Įtraukusis ugdymas - tai kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui
Arūnas Grimalis, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius
Virginija Jurgutienė, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2022 m. balandžio 14 d.

12.50–13.10 val. Universalaus dizaino mokymesi strategijos taikymas
Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė
Rasa Juodvalkienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

13.10–13.30 val. Tėvų perspektyva: išgirskime vieni kitus 
Rima Brundzienė, Autizmo asociacijos „Kretingos Lietaus vaikai“ pirmininkė

13.30–13.50 val. Autistiško suaugusiojo patirtis mokykloje
Povilas Staniulis, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto alumnas, Lietuvos autizmo asociacijos
„Lietaus vaikai“ narys

13.50–14.10 val. Švietimo pagalbos paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose 
esamos situacijos ir tendencijų apžvalga
Lina Jadenkuvienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 

14.10–14.30 val. Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 
veikla, skatinanti įtrauktį švietime
Vaidota Vaišienė, Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja

14.30–14.50 val. Forumo apibendrinimas
Vika Gridiajeva, Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė

Forumo moderatorė - Vika Gridiajeva, Kretingos rajono švietimo

centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė

https://youtu.be/9t7CKB8f6dk

