
Data Tema Atsakingas 

2 d.  10 val. Metodinis renginys „Autizmo supratimo diena Kauno Prano Daunio ugdymo centre“.  

Veda – Kauno Prano Daunio centro specialistų ir mokytojų komanda. 
Dalyviai – Kauno m. bendruomenė.  
Vieta – virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija. Nuoroda   

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

14 d.  11 val. Paskaita „Emociškai palankios aplinkos kūrimas autistiškiems vaikams“.  

Lektorė – psichol. T. Malvicė. 
Dalyviai – pagalbos mokiniui specialistai. 
Vieta – virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija. Nuoroda   

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

15 d.  16 val. Paskaita „Individualus vaiko mokymosi profilis DIR modelio kontekste“.  

 

Lektorė – spec. ped. P. Kuraitienė. 

Dalyviai – dirbantys su DIR modeliu. 

Vieta – virtuali erdvė. 

Būtina išankstinė registracija. Nuoroda   

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

19 d.  15 val. Paskaita „Pagalba tėvams, auginantiems autizmo bruožų turintį vaiką“.  

Lektorė – psichol., psichoter. E. Gudelienė. 
Dalyviai – dirbantys su ASS vaikais. 
Vieta – virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija. Nuoroda   

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 
 

27 d.  13 val. Seminaras „Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinės situacijos valdymas“.  

Programa „Autizmo spektro sutrikimai: kaip atpažinti ir padėti“ (40 val.).  

Lektorė – psichol. T. Malvicė. 
Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 
Kauno m. savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams seminaras nemokamas. 
Vieta – virtuali erdvė. 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

30 d.  12 val. 

 

Paskaita „Kaip atrodo autizmas?“. 

Lektorė – vaikų ir paauglių psichiatrė, gydytoja  E. Žilinskienė. 
Dalyviai – mokytojai, vadovai. 
Vieta – virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija. Nuoroda   

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

ČIA 

BALANDIS – AUTIZMO SUPRATIMO MĖNUO 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro renginiai 

2021 m. balandžio mėnuo 

Autizmo spektro sutrikimas – tai ne liga, tai kitoks aplinkos suvokimas, bendravimas, elgesys. Nuo 2007 m. Jungtinių Tautų organizacija paskelbė balandžio 02 d. Tarp-

tautine Autizmo supratimo diena. Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į ky-

lančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginan-

tiems tėvams. 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  2021 m. kviečia į renginius, skirtus ASS vaikų  ugdymo problemoms spręsti.  

Renginiai nemokami. Juos finansuoja Kauno m. savivaldybė. 
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ČIA 

ČIA 
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https://www.kpkc.lt/seminarai/register.php?id=4307&date=5382
https://kpkc.lt/images/Dokumentai/Naujienos/2019/03/12/Renginiu_sąrašas.pdf
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