
 

 
Pasauline autizmo supratimo diena siekiama atkreipti 

visuomenės dėmesį į autizmo spektro sutrikimą. Nepriklausomai 

nuo vaikų socialinės padėties, religijos, rasės, tautybės, vaikai su 

autizmo spektro sutrikimu turi teisę į ankstyvąją diagnostiką, 

intervenciją, kokybišką ugdymą ir socialinį gyvenimą. Pasaulinė 

autizmo supratimo diena ypatinga tuo, kad  vienija visus, kurie 

yra susiję su šiuo sutrikimu – vaikus, tėvus, artimuosius, 

specialistus ir kitus visuomenės narius, neabejingus žmonėms su 

 šia negalia.

 

 

PASAULINĖ AUTIZMO  

 SUPRATIMO DIENA



 

RENGINIAI 

Balandžio 4 diena 

Atvirų durų diena 
Mokykloje, Taikos pr. 6a, Kaunas 

 

9.30 9.30 – 10.15 Sveikinimo žodis. Svečių, socialinių partnerių sveikinimai  
Irena Segalovičienė, Kauno miesto mero patarėja socialiniais, 
švietimo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis 
klausimais 
Vilija Adaškevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 
Eurika Stankevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 

10.20 – 10.45 Dailės užsiėmimas „Pavasario spalvos“  
A. Pauzienė, menų pedagogė, S. Marozas, specialusis pedagogas  

10.50 – 11.15 Keramikos dirbtuvėlės „Kepam molio sausainėlį...“  
M. Juršytė – Pakštalienė, menų pedagogė 

11.20 – 11.45 
 
11.50 – 12.30 
12.30 – 13.30 

Sportinės estafetės  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
E. Gladkauskienė, J. Davalga, L.Pužaitė, kūno kultūros pedagogai 
Kaniterapijos (šunų terapijos) parodomoji programa 
Eksponuojamų parodų pristatymas. Diskusijos. Retrospektyva 
 

Balandžio 5 diena 
Mokykloje, Taikos pr. 6a, Kaunas 

 

10.00 – 11.00 Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 
priešmokyklinio amžiaus vaikų apsilankymas mokykloje 
„Sveika, mokykla!“ 
 

Balandžio 6 diena 

Atvirų durų diena 
Darželyje, Bajorų g. 12, Kaunas 

 

10.00 – 10.10 
10.10 – 10.35 

Sveikinimo žodis 
Vaikų spektaklis – muzikinė pasaka „Velykinis pyragas“ 
J. Vaitkevičienė, auklėtoja 

10.40 – 11.00 Keramikos dirbtuvėlės „Kepam molio sausainėlį...“ 
M. Juršytė – Pakštalienė, menų pedagogė 

11.00 – 11.20 
 
11.30 – 12.00 

Pojūčių terapijos užsiėmimas „Eikim, vaikai, paklausyti!“ 
V. Lacitienė, specialioji pedagogė, R. Andriušienė, auklėtoja 
Retrospektyva  



 Balandžio 14 diena 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 
(KPKC), Vytauto pr. 44, Kaunas 

 

13.00 – 17.00  Seminaras „Vaikų su autizmo spektro sutrikimais ugdymas: svarbiausi 
sėkmės kriterijai“ Kauno miesto pedagogams ir specialistams, 
dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais  
T. Malvicė, psichologė, A. Lukšienė, V. Lacitienė, specialiosios pedagogės 

 

Balandžio 27 diena 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106, Kaunas 

 

13.00 – 17.00 Projektas - seminaras „Visiems kitaip“ respublikos pedagogams ir 
specialistams, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais 
R. Bundzienė, matematikos mokytoja, G. Strankauskienė, tiflopedagogė 

 

 EKSPONUOJAMA
 

 
Balandžio 1-30 d. Vaikų tapybos ant vandens darbų paroda „Vandens pasakojimai“ 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vaikų literatūros skyriuje,            
K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2, Kaunas 

Balandžio 4-30 d. Kauno miesto vaikų, turinčių ASS, piešinių paroda „Mano pasaulis“ 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras,  
Taikos pr. 6 a, Kaunas 

Balandžio 4-30 d. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokinės 
Deimilės Kerevičiūtės darbų paroda „Mano pasaulis“ 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras,  
Taikos pr. 6 a, Kaunas 

Balandžio 4-30 d. Centro specialistų ir pedagogų stendinių pranešimų ir metodinių 
leidinių paroda 
Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras,  
Taikos pr. 6 a, Kaunas 

Balandžio 4-30 d. Kauno raj. Garliavos Jonučių progimnazijos antros klasės mokinių 
darbų paroda „Pavasario pranašai“ 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras,  
Taikos pr. 6 a, Kaunas 

 


