
 

                                                                                     PATVIRTINTA  
                                                                                                           Vilniaus Karoliniškių gimnazija  

                                                                                                               Direktoriaus 2023 m. sausio 16 d.  

                                                                                          įsakymu Nr. V- 137 

 

Vilniaus miesto švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir kitų įstaigų bendruomenės narių 

konferencija „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje ugdant didelių 

specialiųjų poreikių turinčius mokinius“. 
 

NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus miesto pagalbos mokiniui specialistų ir kitų įstaigų bendruomenės narių konferencija 

„Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje ugdant didelių specialiųjų 

poreikių turinčius mokinius“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius ir 

organizavimo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja ir koordinuoja Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pavaduotoja ugdymui, 

specialioji pedagogė metodininkė ir Vilniaus specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 

pirmininkė Loreta Ribinskaitė. 

3. Konferencijos nuostatai skelbiami Vilniaus Karoliniškių gimnazijos www.vkg.vilnius.lm.lt/vkg/, 

Vilniaus miesto specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio būrelio https://logopedai.jimdofree.com ir 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai www.facebook.com/groups/386540394858707 tinklapiuose. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – skatinti bendrojo lavinimo mokyklų švietimo pagalbos specialistų bei kitų 

įstaigų narių galimybę pasidalinti gerąją darbo patirtimi ir pagilinti savo bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas, ugdant didelių poreikių turinčius mokinius. 

5. Uždaviniai:  

     5.1. Skatinti bendrojo lavinimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistų ir kitų įstaigų bendruomenės 

narių bendravimą ir bendradarbiavimą;  

     5.2. Dalintis gerąja darbo patirtimi, ugdant didelių specialiųjų poreikių turinčius mokinius;  

     5.3. Atskleisti veiksmingus kolegialaus bendravimo ir bendradarbiavimo būdus; 

     5.4. Paskatinti kolegas pokyčių įgyvendinimui. 
 

III. DALYVIAI 

 

6. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo įstaigų ir kitų įstaigų 

pagalbos mokiniui specialistai, taip pat kiti bendruomenės nariai (mokytojai, mokytojo padėjėjai, 

ugdymo įstaigų VGK pirmininkai ir kt.), kurie turi žinių ir gerosios darbo patirties ugdant didelių 

poreikių turinčius vaikus / mokinius bei kompetencijų įtraukties klausimais. 
 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Konferencijos data ir laikas – 2023 m. kovo 8 d. 13.00 val., numatomas laikas iki 15 val. Dalyviai 

laukiami nuo 12.30 val. 

8. Pranešėjai registruojasi iki 2023 m. kovo 6 d.  https://forms.gle/yhqJhR8K2FVUobXC6 

9. Konferencijos dalyviai registruojasi iki 2023 m. kovo 7 d.  https://forms.gle/iGGEvK5r7VukhYpP7 

    (vietų skaičius 20). 
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10. Pristatymo forma: žodinis pranešimas.  

11. Konferencijos programa bus paskelbta 2023 m. kovo 7 d. Vilniaus Karoliniškių gimnazijos 
www.vkg.vilnius.lm.lt/vkg/ ir Vilniaus miesto specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio būrelio  

https://logopedai.jimdofree.com tinklapiuose.  

12. Įvykus pakeitimams dėl nenumatytu aplinkybių, pasikeitus Konferencijos datai ar laikui, 

užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru raštu.  

13. Informaciją apie Konferenciją teikia jos organizatorė ir koordinatorė Loreta Ribinskaitė, el.p.: 

loretaribinskaite@gmail.com, tel. (8-5) 245 24 44.  
 

V. REIKALAVIMAI PRANEŠIMŲ RENGĖJAMS 

 

14. Žodinio pranešimo trukmė iki 20 min.  

15. Pranešimo tema (pavadinimas).  

16. Pranešimo autorius /-iai: vardas/-ai, pavardė /-ės, atstovaujama įstaiga, pareigos, kontaktai: el. 

paštas. 

17. Santraukos teksto apimtis iki 200 žodžių.  

18. Pranešimų santraukos priimamos iki kovo 6 d. (imtinai) https://forms.gle/yhqJhR8K2FVUobXC6 

19. Apie santraukos gavimą ir kvietimą skaityti konferencijoje pranešimą pranešėjai bus informuoti 

nurodytu elektroniniu paštu iki 2022 m. kovo 7 d. Pranešimus atrinks už konferencijos programą ir 

turinį atsakinga koordinatorė. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Informacija apie Konferenciją skelbiama Vilniaus Karoliniškių gimnazijos www.vkg.vilnius.lm.lt/vkg/, 

Vilniaus miesto specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio būrelio https://logopedai.jimdofree.com ir 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai www.facebook.com/groups/386540394858707 tinklapiuose. 

21. Visi konferencijos pranešėjai ir dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymas. Konferencija 

nemokama.  

22. Kelionės išlaidos ir maitinimas yra dalyvio ir/ar siunčiančios organizacijos atsakomybė.  

23. Konferencijos pranešėjams ir dalyviams pažymėjimus išduos Vilniaus specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinis būrelis. 

24. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą. 

 

______________________________________________________________________________ 
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