
                                                                                            PATVIRTINTA 

 Mažeikių rajono pedagoginės  

                                                                                            psichologinės tarnybos direktoriaus  

                                                                                            2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. PT1-5  

 

 

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS   „ĮTRAUKIOJO UGDYMO  IŠŠŪKIAI IR 

GALIMYBĖS“  NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Respublikinės konferencijos  (toliau – Konferencija) organizatorius – Mažeikių rajono 

pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau Mažeikių r. PPT). Konferencijos partneris – Mažeikių švietimo 

centras (toliau – MŠC). 

           2. Nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą ir uždavinius, dalyvių sąrašą, laiką ir vietą, 

organizavimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

          3. Konferencijos organizavimo tikslas – formuoti teigiamą nuostatą į įtraukti švietime, sudarant 

sąlygas pedagoginių psichologinių tarnybų/ švietimo pagalbos tarnybų atstovams, ugdymo įstaigų 

specialistams, mokytojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, kitų įstaigų 

atstovams pasidalinti sukaupta patirtimi, įtraukiojo ugdymo idėjomis bei plėtros galimybėmis. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. apžvelgti Mažeikių r. švietimo įstaigų pasirengimą priimti ir ugdyti visus individualių skirtumų 

ir įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius; 

4.2. susipažinti su kitų miestų ir rajonų pasirengimu įtraukčiai; 

4.3. dalintis žiniomis, gerąja patirtimi ir įžvalgomis apie įtraukiojo ugdymo(-si) galimybes, 

padedant kiekvienam mokiniui pasiekti geresnių rezultatų pagal savo gebėjimus   ir poreikius. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Konferencijoje dalyvauja respublikos ugdymo įstaigų, pedagoginių psichologinių tarnybų/ 

švietimo pagalbos tarnybų atstovai, Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

vaiko gerovės komisijų nariai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS LAIKAS, VIETA 

 

6. Konferencija organizuojama 2023 m. balandžio 4 d. 13.00 val. Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijoje, adresu Laisvės g. 10, LT-89223, Mažeikiai. 

7. Konferencijos programa skelbiama kovo 20 d. adresu www.pptmazeikiai.lt  ir visoms 

užsiregistravusioms įstaigoms elektroninėmis priemonėmis. 

http://www.pptmazeikiai.lt/
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V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 8. Pranešimų forma nereglamentuojama, akcentuojami teoriniai ir praktiniai patirties aspektai.  

 9. Pranešimai gali būti individualūs ar grupiniai, atitinkantys Konferencijos temą, tikslą bei 

uždavinius. 

         10. Pranešimų trukmė – 10-20 min. Sudaroma galimybė demonstruoti skaidres. 

 11. Konferencijos teminės pranešimų sritys: ugdymo turinio pritaikymas, ugdymo (formalaus ir 

neformalaus) organizavimas, vertinimas, teigiamų bendruomenės nuostatų formavimas, komandinio 

darbo, bendradarbiavimo, aplinkų kūrimo ir struktūravimo, priemonių taikymo, švietimo pagalbos 

teikimas įtraukiojo ugdymo srityse ugdant specialiųjų poreikių mokinius; atliktų tyrimų pristatymas. 

12. Pranešėjai paraiškas užpildo pateiktoje registracijos formoje  iki 2023 m. kovo 17 d. 

13. Dalyviai (klausytojai) registruojasi dalyvių interneto registravimo sistemoje www.semiplius.lt 

iki 2023 m. balandžio 2 d. Dalyvių skaičius ribotas.  

14. Konferencijos kalba – lietuvių. 

15. Konferencijos dalyvio mokestis – 5 Eur. 

16. Dalyviams ir pranešėjams bus išduodami MŠC pažymėjimai; kitų miestų pranešėjams 

siunčiami registracijos metu nurodytu el. paštu. 

17. Informacija apie Konferenciją skelbiama Mažeikių r. PPT internetinėje svetainėje adresu 

www.pptmazeikiai.lt ir MŠC svetainėje www.scmazeikiai.lt 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus. 

19. Autorius, pateikdamas pranešimą Konferencijai, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų 

naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

20. Dėl papildomos informacijos kreiptis elektroniniu paštu mazeikiuppt.direktore@gmail.com, 

tel. 8 443 20341, 8 610 28303. 

 

_______________________ 
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