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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vieta Data Dalyviai 

1. Akcija ,,Mano mokytojas“ (nuostatai tinklapyje). Socialinė pedagogė  

Vilma Šinkevičienė 

Mažeikių r. PPT Sausis -vasaris 

 

Rajono mokyklų 1-8 klasių 

mokiniai 

2. Lankstinukas ,,Mano mokytojas“. Socialinė  pedagogė  

Vilma Šinkevičienė 

Mažeikių r. PPT Vasaris - kovas - 

3. Paskaita - pamoka akcijos ,,Mano mokytojas“ nugalėtojams 

(pageidaujama mokiniams tema). 

Studentai,  psichologė 

Salvinija Lukšienė 

Mažeikių r. PPT Vasaris - kovas Mokiniai 

4. Konkursas mokytojams ,,Noriu pasidalinti“. 
Mokytojo gerosios patirties sklaida dirbant su SUP turinčiais vaikais 

(nuostatai bus paskelbti tinklapyje) 

Logopedė  

Audronė Neniškytė, 

specialioji pedagogė 

 Rita Raustienė 

Mažeikių r.  PPT Kovas -  birželis Pedagogai 

5. Seminaras ,,Intelekto sutrikimą turinčių mokinių sensorinių 

sistemų ugdymas didinant jų galias“  (seminaras nemokamas, 

bus išduodami  pažymėjimai)  

Logopedė  

Audronė Neniškytė 

Mažeikių 

specialioji 

mokykla 

Kovo  19 d. Aplinkinių rajonų specialiųjų 

mokyklų, lavinamųjų klasių 

pedagogai 

6. Seminaras „Ugdymo turinio pritaikymas: specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi galių ir 

gebėjimų plėtojimas, motyvavimas sėkmei“  
(seminaras nemokamas, bus išduodami  pažymėjimai) 

Specialioji pedagogė  

Rita Raustienė 

Mažeikių r. PPT 

arba  mokyklose 

(jei bus gauta 

papildomų lėšų) 

Rugsėjis - spalis (data) Rajono kaimo mokyklų 

mokytojai 

7. Atvirų durų popietės pedagogams.   
PPT specialistų konsultacijos įvairiais klausimais. 

Tarnybos specialistai 

 

Mažeikių r. PPT 

 

Vasario 22 d., kovo 29 d., 

balandžio 26 d., gegužės 31 d. 
Rajono pedagogai . Registruotis 

el.p. ppt@mazeikiai.lt 

8. Paskaita  „Gabių vaikų identifikavimas mokykloje“ 
(Trukmė 1,5 val., nemokama, pažymėjimai nebus išduodami) 

Psichologė  

Diana Ertenienė 

Mažeikių r. PPT Balandžio 16 d. Rajono pedagogai. Registruotis 

el.p. ppt@mazeikiai.lt  

9. Straipsnis spaudoje ar PPT tinklapyje „Perdegimo sindromas“ Psichologė  

Inga Bareikienė 

Mažeikių r. PPT Gegužė - 

10. Paskaitos: 

„Elgesio ir emocijų problemos 1- 4 klasių mokiniams“. 

„Elgesio ir emocijų problemos paauglystėje“ 
(Trukmė  1,5 val.,  nemokama, pažymėjimai nebus išduodami) 

Psichologė  

Inga Bareikienė, 

psichologė  

Sandra Mikuževičienė 

Mažeikių r. PPT 

arba  mokyklose 

(jei bus gauta 

papildomų lėšų) 

Rugsėjis - spalis 

(tiksli data bus nurodyta 

vėliau) 

Rajono pedagogai. 

Registruotis į seminarus galima 

nuo rugsėjo mėn. el.p. 

ppt@mazeikiai.lt 

11. Pranešimas  „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtros 

galimybės“ 
(Trukmė 1,5 val., nemokamas,  pažymėjimai nebus išduodami) 

Mokytojas konsultantas 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinavimui 

Mažeikių r. PPT Vasaris – rugsėjis Rajono švietimo pagalbos 

teikėjai, seniūnijų socialiniai 

darbuotojai 

12. Respublikinė konferencija „Specialiojo pedagogo patirtys, 

ieškojimai ir atradimai, ugdant specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių esmines kompetencijas“, skirta 

rajono logopedų ir spec. pedagogų metodinio ratelio veiklos 20-mečiui 

Logopedė 

 Audronė Neniškytė, 

specialioji pedagogė  

Rita Raustienė 

Vieta bus 

tikslinama 

Balandis Šalies specialieji pedagogai, 

logopedai 
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