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Keliai i kiekvieno mokinio sikmg: kaip stiprinti ii kitrp ialiry ahrykusirg ar sugrii,usirl
vaikry integraciiq, iveikti jrl lietuvirq kalbos atskirti ir sdkmingai molEtis toliau

PROGRAMA
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Tikslas - aktualizuoti i5 kitq Saliq atvykusiq ir sugriZusiq i5 uZsienio vaikq integracijos ! ugdymo lstaigas
klausimus bei tobulinti mokytojtl, dirbandiq su atvykstandiais ar griZtandiais i Lietw4 vaikaii, mokymo(si)

V kompetenc
Lailtts Tema Lektoriai

9.30-10。 00 Registracija.

10.00-10.10 Forumo atidarymas: sveikinimo Zodis ir programos
pristatymas

10。 10-10.55 Pagrindiniai i55iikiai, tenkantys ugdymo istaigai del
migrantq ir sugriZusig i5 uZsienio vaiku intesraciios

Gintautas Rudzinskas, Vilniaus lietuviq
namq direktorius

11.00-12.00 I grupo.Ikimok3ょ liniΩ ,p五 eζmokvklinio tt pradinio

ugdvmo praktika

II grupeo Pagrindinio ir vidurinio u2dvmo praktika

AtvykusiЧ  ar sugriZusiЧ i Lietuva vaikЧ  ugdymo(si)
organizavimo modelial,m∝odine ir mOttmO
medttaga

Laima Sirutiene, darZelio ir pradines
mokyklos,,Saulds gojuso' direktore,
Greta BotyriEte, Vilniaus lietuviq namrl
lietuviq kalbos mokytoja

12.00-12.30 I grup6.
Informacija apie Svietimo ir mokslo galimybes i
Lietuvq atvykusiems ar griilantiems ikimokyklinio,
prie5mokyklinio amZiaus ir pradinio ugdymo
vaikams.

Liucija Jasiukevidiene, SMSM
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus
vyriausioj i specialiste

II grup6. Informacija apie Svietimo ir mokslo
galimybes i Lietuv4 atvykusiems ar griZtantiems
pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams

Elona Bagdanaviё iene,SMsM Pagrindinio
ir宙 durinio ugdymo skyiaus vyriausni

specialiste

12。30-13.15 Pietu pertrauka

13.15-14.00
I5 uZsienio atvykusiq mokiniq lietuviq kalbos
gebeiimu atskirties iveikimo motyvaciia

prol dr`Jolanta Zabarskaite

14。 10-15.00 Socialiniq emociniq kompetencijq stiprinimas
migraciios ir integraciios procesuose

Rasa Peredniene, Vilniaus lietuviq namq
psichologe

15。00-15。 15 Kavos pertrauka
15。 15-16.20 I grup6. Metodiniai pavyzdLia| kaip mokyti kalbos i

Lietuv4 atvykusius ar sugrlZusius ikimokyklinio,
prie5mokyklinio amZiaus ir pradinio ugdymo
vaikus: individualiis poreikiai ir kUrybiniai
pedagoginiai sprendimai

Ingrida Mereckaite, Vilniaus Jono
Basanavid,iaus progimnazijos pradinio
ugdymo mokytoja

II grup6. Pagrindiniai Zodyno fondo formavimo
principai. Mokome sudaryti sakinius. Geroji patirtis

prof. dr. Jolanta Zabarskaite

16.20-17.00 PaneveZio Alfonso Lipniiino
progimnazrl1 BirZr+ lop5elis-darZelis

,Drugelis", PaneveZio Vltauto
Zemkalnio gimnazija, Siauliq,,santarvds"
gimnazija ir kt.

Refleksija: kitq mokyklq geroji patirtis


