Kalba vaikai
Auklėtoja Daiva klausia:
-Emilija, kokias raides pažįsti?
- Aš galiu išraidžiuoti visas raides
kurias žinau.
Auklėtoja Daiva sako:
-Emilija lauke šalta, dar nevažiuosi
namo.

-Kokie paukščiai parskrido?- klausia
mokytoja Irena.
- Švyturėlis,- atsako Mindaugas.
Logopedė rodo paveikslėlį, kuriame
nupieštos kopėčios.
-Kas čia?
- Tai lopitis,- atsako Evelina.

- Tai eisim į palapinę,- atsako mergaitė( palapinę mergaitė vadina lifto
patalpą).
Logopedė prašo Gusto pakelti aukštai liežuvį.
Hektoras rodo auklėtojai pieštuką
ant kurio nupiešta daug mažų kamuoliukų.

- Negaliu, man skauda liežuvis, gali
iškristi.

-Žiūrėk koks mano kamuolinis pieštukas.

Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė: Stasė Giedrienė, Lina Leinartienė, Jolanta Mockevičienė,
Lina Gerinksonaitė Klumbienė.
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2013-2014 mokslo metų Telšių rajono vaikų su negale centro veiklos tikslas - užtikrinti kokybišką ir
efektyvų, į specialiųjų poreikių turinčio vaiko sėkmę orientuotą, ugdymą.
Šiais mokslo metais Telšių rajono vaikų su negale centrą lanko 101 ugdytinis: 36 – ikimokyklinio amžiaus, 10 – priešmokyklinio amžiaus, 41 – mokyklinio amžiaus ir 14 socialinės globos skyriaus klientų.
Cente veikia 12 grupių: 5 jungtinės specialiosios lavinamosios klasės, 2 socialinių įgūdžių ugdymo klasės, 2 mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo
grupė.
Centre dirba 68 darbuotojai(56,5 etato), iš jų:

Pedagoginiai darbuotojai: mokytojai - 7; meninio ugdymo mokytoja - 1; judesio korekcijos pedagogai - 2; specialusis pedagogas - 1; specialusis pedagogas (tiflopedagogas) - 1; logopedai - 2;
socialinis pedagogas - 1; auklėtojai - 15.

Nepedagoginiai darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūrą, socialinę pagalbą ir kitas paslaugas 34.

Administracijos darbuotojai - 4.

Šiais mokslo metais Centre buvo įsteigta
nauja specialioji–lavinamoji klasė. Rugsėjo
1-osios skambutis į žinių šalį pakvietė šešis
pirmokus. Vaikus ugdo mokytoja Loreta
Čėsnienė ir auklėtoja Stasė Špokavičienė.

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Gruodžio trečią pasaulis mini Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną.
Tik 1983 m. aktyviai pradėta skleisti informacija apie neįgaliųjų žmonių problemas ir suaktyvėjo kova dėl to,
kad negalios žmonėms būtų suteiktos vienodos sąlygos įsilieti į visuomenę.
1992 m. pabaigoje Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-iąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių
diena, kurios metu organizuojami informatyvūs renginiai.
Neįgaliųjų žmonių judėjimas Lietuvoje ypač suaktyvėjo nepriklausomybės metais. Siekdami atkreipti
visuomenės bei valdžios dėmesį į
save, neįgalieji pradėjo vienytis ir burtis į organizacijas. Jie nebenorėjo
likti slepiami uždarose institucijose, namuose. Neįgaliųjų organizacijų
vykdoma lobistinė veikla skatino įstatymų pakitimus ir visuomenės požiūrio kitimą.
1991 m. lapkritį Seimas priėmė Invalidų socialinės integracijos įstatymą. Įgyvendinant šio įstatymo
nuostatas, Vyriausybė 1992 m. įkūrė Lietuvos invalidų reikalų tarybą.
1996-ieji Lietuvoje buvo paskelbti neįgaliųjų metais, o įsitraukiant į Europos Sąjungos raginimus, 2003-ieji
Lietuvoje taip pat buvo vadinami Neįgaliųjų metais.
Pasaulis sužinojo, kad žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Jie geba ir moka piešti, dainuoti,
šokti. Technologijos ypač padeda tokiems žmonėmis integruotis ir veikti visuomeninėje
erdvėje.
„Neįgalaus žmogaus negalima apibūdinti be jo negalės. Jo asmenybė yra neįgaliojo žmogaus asmenybė. Noras „ištraukti“ iš žmogaus negalę reiškia kėsinimąsi į jo asmenybę“. (J. Ruškus).

Šiemet mūsų įstaiga pirmą kartą dalyvauja akcijoje „Telšiuose antrą klasę baigi – plaukti moki“, kurios
sumanytoja ir dosniausia rėmėja – “Žemaitijos pieno” bendrovė. Dukart per savaitę antrokėliai kartu
su savo mokytojomis vyksta į “Ateities” pagrindinės mokyklos baseiną, kur juos plaukti moko nuostabus treneris.

Minint tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, Telšių švietimo centre surengta paroda, kurioje savo darbus
eksponuoja Centro bei specialiosios mokyklos mokiniai. Mūsų įstaigos mokiniai, padedami mokytojų bei
auklėtojų ir pasitelkę fantaziją kūrė darbelius iš popieriaus, gamtinės medžiagos. Paroda bus eksponuojama ne tik švietimo centre, bet ir parodų salėje, specialiojoje mokykloje bei vaikų su negale centre.

