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skirta tarnybos 20 - mečiui 

 

„VAIKO GEROVĖ MOKYKLOJE. KAS JĄ LEMIA ....“ 

2015 m. balandžio 14 d. 

Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla, Vydūno g. 6 

PROGRAMA 

 

Laikas  Tema 

9.30-10.00    
Dalyvių registracija. 

10.00-10-15 
Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis. 

10.15- 11.45 
„Emocinio intelekto lavinimas ugdymo įstaigoje”. Raseinių PPT direktorė, IV 

kvalifikacinės kategorijos psichologė Reda Kunickienė 

11.45 – 12.15 
Stendiniai pranešimai: 

 „Geri skaitymo gebėjimai kaip mokinio sėkmės garantas. Kaip to siekti?“ 

Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Rita 

Raustienė, logopedė Audronė Neniškytė, specialioji pedagogė-logopedė Ingrida 

Burbienė 

 „IKT taikymo ugdymo procese galimybės.“ Mažeikių Senamiesčio pagrindinės 

mokyklos specialioji pedagogės  Daiva Kaktavičiūtė, Raimonda Stanienė 

 „Šeimos vaidmuo ugdant sutrikusios klausos vaikus“ Mažeikių K.Jagmino 

pradinės mokyklos surdopedagogė Jolanta Jomantaitė 

 „Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje. Geroji patirtis Ventos 

gimnazijoje“ Akmenės raj. savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos, 

Ventos gimnazijos psichologė Daiva Skirienė, Akmenės raj. Ventos gimnazijos 

socialinė pedagogė Jūratė Mikelskienė 

 “Efektyvi pagalba mokiniui - mokyklos sėkmės rodiklis!”  Mažeikių "Jievaro" 

pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui ir socialiniam 

darbui Danutė Komovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Edita 

Buračienė,  socialinė pedagogė Ilona Grinkevičienė 

 „Ikimokyklinio amžiaus sutrikusios raidos vaikų sensomotorinės sistemos 

lavinimo svarba. Mažeikių lopšelio darželio „Bitutė“ patirtis“. Mažeikių l/d 

"Bitutė" priešmokyklinės specialiojo ugdymo grupės pedagogė Vilija Štakonienė 

 „Bendradarbiavimas: Tėvai  pedagogai  specialistai”. Mažeikių l/d "Eglutė" 

direktorė  Loreta Gečienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Jasinskienė , , Mažeikių l/d "Eglutė" specialioji pedagogė - logopedė Renata 

Tautvidė, logopedė Kristina Railienė, socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė 



12.15 – 13.00 
Pietūs 

13.00 – 14.00 
"Smegenų "fitnesas": pokyčių galimybė emocijoms, suvokimui, elgesiui”. 

Klaipėdos PPT  I kvalifikacinės kategorijos psichologė Jolanta Navickienė,   III 

kvalifikacinės kategorijos psichologė Jurgita Vainauskienė 

14.00- 15.30 
“Bendradarbiavimo su tėvais svarba ir iššūkiai”. VŠĮ Paramos vaikams cento 

vadovė, psichologė-psichoterapeutė Aušra Kurienė 

15.30 – 15.45 
Kavos pertrauka 

15.45 – 16.45 
“EEG Biofeedbacko metodikos panaudojimas pedagogų, logopedų ir psichologų 

darbe”.  Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic direktorė Lilia Suchocka 

16.45 – 17.00 
Konferencijos apibendrinimas. “Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos 

veiklos dvidešimtmetis”. Mažeikių r. PPT direktorė Salvinija Lukšienė. 

 


