
Tikslas – teikti  informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą mokyklų 

bendruomenėms dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo. 
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Priemonės Siekiamas rezultatas Terminas Atsakingas 

3 kvalifikacijos tobulinimo programų (40 val.) parengimas: 

1. Įtraukiojo ugdymo organizavimo teoriniai ir praktiniai 

aspektai.  

2. Mokinio padėjėjų profesinių ir specialiųjų  kompetencijų 

plėtotė.  

3. Ugdymo įstaigos rengimasis įtraukiajam ugdymui. 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų 

pasirengimas įtraukčiai švietime. 

2021  m. vasario 

mėn. 

KPKC 

Leidinio „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo 

ugdymo mokyklose“ pristatymas. 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų 

pasirengimas įtraukčiai švietime. 

2021 m. 

balandžio mėn. 

KPKC 

Rubrika „Įtraukusis ugdymas. Specialistas pataria“ KPKC 

tinklapyje. 

Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų 

kompetencijų tobulinimas(is), 

atsižvelgiant į mokinių specialiuosius 

ugdymosi poreikius ir interesus. 

2021 m. kartą į 

mėnesį 

KPKC, KPPT 

Vertingos įstaigų, pasiekusių gerų rezultatų įtraukiajame 

ugdyme, patirties sklaida. 

Švietimo pagalbos prieinamumo 

didinimas. Gerosios praktikos pavyzdžių 

sklaida. 

2021 m. kartą į 

mėnesį 

KPKC, ŠS 

Konferencija „Įtraukusis ugdymas. Žinojimas, veikimas, 

tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“ 

Teigiamos nuostatos į įtrauktį švietime 

formavimas. Vertingos patirties sklaida. 

2021 m. vasario 

mėn. 

KPKC 

Apklausa dėl reikalingų priemonių veiklos 
tobulinimo,  įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. 

Apklausos rezultatų analizė ir 

apibendrinimas. Priemonių  plano 

parengimas. 

2021 m. 

lapkričio –

gruodžio mėn. 

KPKC 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų pasirengimas įtraukčiai 



KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO 

PRIEMONIŲ PLANAS DĖL ĮTRAUKTIES ŠVIETIME  

ĮGYVENDINIMO KAUNO M. 2021 M. 

Priemonės Siekiamas rezultatas Terminas Atsakingas 

Informaciniai renginiai pedagoginei 

bendruomenei – ugdymo įstaigų vadovams, 

dalykų mokytojams, metodiniams būreliams, 

pagalbos mokiniui specialistams (4 renginiai) – 

„Ugdymo įstaigos rengimasis įtraukiajam 

ugdymui“. 

Pedagoginės bendruomenės teigiamos 

nuostatos į įtrauktį švietime formavimas. 

2021 m. kovo –

birželio mėn. 

KPKC, KPPT, ŠS 

Paskaita tėvams „Įtraukusis ugdymas – ką reikia 

žinoti“. 

Teigiamos nuostatos į įtrauktį švietime 

formavimas. 

2021 m. kovo 

mėn. 

KPKC 

Metodinis renginys „Teigiamos nuostatos į įtrauktį 
švietime formavimas – situacijos analizė Kauno 
mieste“. 

Teigiamos nuostatos į įtrauktį švietime 

formavimas. 

 

2021 m. gegužės 

mėn. 

KPKC, KPPT 

Metodinis renginys „Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo galimybės organizuojant 
įtraukųjį ugdymą“. 

Teigiamos nuostatos į įtrauktį švietime 

formavimas. 

 

2021 m. birželio 

mėn. 

 

KPKC, TBK 

Konsultacija tėvams, kurių vaikai patiria mokymosi 
ir elgesio sunkumų. 

Švietimo pagalbos prieinamumo 

didinimas.  

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

KPKC, 

SPC Paslaugų šeimai 

ir vaikui poskyris 

Konsultacijos visuomenei ir pedagoginei 

bendruomenei. 

Visuomenės ir pedagoginės 

bendruomenės  teigiamos nuostatos į 

įtrauktį švietime formavimas. 

2021 m. rugsėjo – 

lapkričio mėn. 

KPKC, KPPT 

Teigiamos nuostatos į įtrauktį švietime formavimas 


