
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 METUS 

                     

PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO STATUSAS 

 

                  Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras įsteigtas 1998-01-01  d., 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 1997-12-17 d. sprendimu Nr. 181. Buveinės adresas – 

K.Donelaičio g. 21, Tauragė. 

                  Pagrindinė veiklos rūšis – kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30, švietimo tarnybų veiklos 

reguliavimas, kodas – 75.12.20, suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas- 80.42 

                  Įstaigos internetinis puslapis – http://www.tauragespmmc.lt 

 

MISIJA 

                   

                  Teikti kokybiškas edukacines bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, koordinuoti rajono 

metodinių būrelių veiklą ir padėti įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos sutrikimus, 

pedagoginės, psichologinės, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius poreikius, 

vaiko brandumą mokyklai. 

VIZIJA 

 

Modernizuota institucija, teikianti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos ir 

pedagoginę – psichologinę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. 

 

VEIKLOS SRITYS 

 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. 

2. Rajono metodinių būrelių veiklos koordinavimas ir renginių moksleiviams organizavimas. 

3. Pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai teikimas. 

 

CENTRO KLIENTAI 

 

Centras savo paslaugas teikia Tauragės rajono bendrojo lavinimo:  gimnazijų, pagrindinių 

mokyklų, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo pedagogams. 

 

CENTRO DARBUOTOJAI 

 

2010 m. sausio 1d.                                                                      2010 m. gruodžio 31 d. 

 

Eil.

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Pareigybė  Etatų 

skaičius 

Darbuo

tojų 

skaičius 

1. Direktorė 1 1 Direktorė 1 1 
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2. Programų 

koordinatorė 

1 1 Programų 

koordinatorė 

1 1 

3. Metodininkė 1 1 Metodininkė 1 1 

4. PPT vadovė 0,5 1 PPT vadovė 0,5 1 

5. Specialusis 

pedagogas 

1 1 Specialusis 

pedagogas 

0,75 1 

6. Psichologė 1 2 Psichologė 1 1 

7. Gydytojas 

neurologas 

0,5 1 Neurologas 0,5 1 

8. Logopedė 1 1 Logopedė 1 1 

9. Raštvedė 0,5 1 Raštvedė 0,5 1 

10. Vyr. buhalterė 1 1 Vyr. 

buhalterė 

1 1 

11. Valytoja 0,5 1 Valytoja 0,5 1 

 

CENTRO BIUDŽETAS 2010 METAIS 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos 186500 Lt 

Mokinio krepšelio lėšos 186200 Lt 

Specialiosios lėšos 53500 Lt 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 

2010 metais pagalbos mokytojui ir mokiniui centras organizavo 86 kvalifikacijos tobulinimo 

renginius pedagogams ir kitų tikslinių grupių atstovams, kurių bendra trukmė 664 ak. valandos. 

Šiuose renginiuose kvalifikaciją tobulino 2763 dalyviai. 

Lentelė 

 

2010 m. Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 83 672 2500 

Kursai 2 100 79 

Kiti renginiai iš jų edukacinės išvykos 3 18 92 

Iš viso 86 790 2671 

 

SEMINARŲ DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS 

 

 Seminarų skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

3 18 94 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

2 12  

Pradinio mokytojai ugdymo  3 18 157 

Pagrindinių ir vidurinių, 

gimnazijų mokytojai 

34 348 1373 

Specialiojo ugdymo 

pedagogai 

5 42 146 

Ugdymo įstaigų komandoms  40 274 901 
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 SEMINARŲ, KURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ LEKTORIAI 

 

 Seminarų skaičius 

Mokytojai praktikai 50 

Aukštųjų mokyklų lektoriai 13 

Jungtinės lektorių grupės 19 

Nevyriausybinių organizacijų, švietimo skyrių 

specialistai 

4 

 

Tačiau 2010 metais nebuvo  įgyvendinta programų, skirtų ugdymo įstaigų vadovų 

kompetencijų plėtojimui. Labai nemaža dalis seminarų organizuota mokyklų bendruomenėms, 

taip pat dalykų mokytojams.  

Lektoriaus pakvietimą dažniausia lemia klientų pageidavimai, siūloma seminaro tematika, 

rekomendacijos. Kaip matyti iš lentelės, daugiausia seminarų vedė pedagogai praktikai. 

 

RAJONO METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLA, RENGINIAI MOKINIAMS IR KITA 

VEIKLA 

 

1.Atviros pamokos, metodinės dienos : 

1.1 Socialinių pedagogų metodinio būrelio metodinis pasitarimas ,,Mokinių profesinis 

konsultavimas socialinio pedagogo veiklos kontekste“. 

1.2  Ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio metodinė diena „Žalias žemės rūbas“. 

1.3  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Žaidžiame raudona spalva“ 

1.4 Atvira muzikos pamoka ‚,Pjesių muzikos struktūra ir interpretacija“ 

1.5  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Ąžuoliuko viešnia – geltona spalva“ 

1.6  Konferencija „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ 

1.7 Atvira ekonomikos pamoka 9 klasei „Infliacija ir jos priežastys“ 

1.8  Konferencija,  skirta eTwinning programos penkerių metų jubiliejui. 

1.9 Atvira integruota pamoka 8 kl. ,,Žalgirio mūšiui – 600 metų“. 

1.10 Anglų kalbos mokytojų metodinė diena išvyka į  Kauno Jėzuitų gimnaziją. 

1.11 Fizikos mokytų metodinė diena „Interaktyvios lentos naudojimo galimybės fizikos 

pamokose“. 

1.11  Atvira pamoka 8 klasėje „Mokslų karalienė keičia vietą“. 

1.12 Rusų kalbos metodinio būrelio metodinė diena „Tarptautinio eTwinning projekto 

galimybės rusų kalbos pamokose“ 

1.13 Geografijos mokytojų „Gerosios patirties valanda“. 

1.14 Metodinė diena „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“. 

1.15 Bibliotekininkų metodinio būrelio metodinė diena – seminaras „Vaizduotės lavinimas 

literatūroje ir mene“. 
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1.16 Socialinių pedagogų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida“. 

1.17 Specialiųjų pedagogų metodinė diena „Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

pritaikymo rekomendacijos‘. 

1.18 Vokiečių kalbos metodinio būrelio metodinė diena „Tradicijos ir papročiai Vokietijoje ir 

Lietuvoje. Kalėdinės melodijos“. 

1.19 Metodinė diena „Matematikos aktualijos“. 

1.20 Atvira pamoka „Integruota pamoka 4 klasėje“. 

1.21 Atvira anglų kalbos pamoka 9 klasėje „Laiško rašymo planavimas“. 

1.22 Logopedų metodinė diena „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės gerinimas“ 

aptarimas. 

1.23  Metodinė diena priešmokyklinio ugdymo pedagogų „Senuosius metus paliekant“. 

1.24 Atvira muzikos pamoka „Pjesių muzikos struktūra ir interpretacija“. 

 

2. Parodos, konkursai, popietės :  

2.1 Mokytojų metodinių darbų paroda „Edukacinė mokytojo kūryba – sėkmės laidas ugdyme. 

2.2  Rajoninis antrosios užsienio kalbos (rusų) kalbos vertimo konkursas. 

2.3  Konkursas „Pagyvenę – mylimi ir reikalingi“ . 

2.4 Adventinė popietė mokytojams „Kristaus gimimo belaukiant“. 

2.3 Vokiečių kalbos vertimo konkursas. 

2.4 Respublikinis 1 - 4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“. 

2.5 Anglų kalbos meninio skaitymo konkursas V-VI klasių mokiniams. 

2.6  Rajoninė mokinių anglų kalbos konferencija. 

2.7  Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. 

2.8  Liaudies šokių ir dainų kolektyvų pasirodymas koncertas „Saulele, užtekėk“. 

2.9  Meninio skaitymo konkursas. 

2.10  Pradinių klasių mokinių sporto šventė. 

2.11. 5-8 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas. 

2 12. Jaunųjų istorikų konkursas. 

2.13. Kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. 

2.14. Teisinių žinių konkursas „Temidė“. 

2.15  Kaimo mokyklų  pradinių klasių mokinių konkursas „Ir graži ta, mūs kalba gimtoji“. 

2.16. Rajoninis meninio skaitymo konkursas (lietuvių) kalba. 

2.17. Miesto pagrindinių mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Metų 

laikai“. 

2.18 Lietuvos mokinių 42 –asis jaunųjų filologų konkursas. 
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2.19 39 –asis tarptautinis epistolinio rašinio konkurso ,,Parašyk kam nors laišką ir paaiškink, 

kodėl svarbu kalbėti apie AIDS ir nuo jo apsisaugoti“. 

 

3. Varžybos ir kiti renginiai: 

3.1 BLM merginų tinklinio turnyras . 

3.2 Rajoninės  šachmatų varžybos mokiniams, gimusiems 1993 m. ir jaunesniems.. 

3.3 Mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių krepšinio 3x3 varžybos. 

3.4 BLM  mokinių virvės traukimo varžybos. 

3.5 Mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių krepšinio 3x3 zoninės varžybos. 

3.6 Mokinių olimpinio festivalio berniukų krepšinio varžybos. 

3.7 Kaimo mokyklų 3-4 klasių mokinių varžybos „Drąsūs stiprūs vikrūs“. 

3,8 Kaimo mokyklų 5-6 klasių mokinių varžybos „Drąsūs stiprūs vikrūs“. 

3.9 BLM mokinių Olimpinio festivalio pradinių klasių paprastųjų šaškių varžybos. 

3.10 Mergaičių krepšinio turnyras „Gaurė – 2010“ 

3.11 BLM mokinių Olimpinio festivalio kroso estafečių varžybos. 

3.12.Keturkovės varžybos. 

3.13. 2010 m. tradicinės Gaurės pagrindinės mokyklos „Mažosios olimpinės žaidynės“. 

3.14 BLM  krepšinio varžybos. 

3.15 BLM miesto mokyklų kvadrato varžybos. 

3.16 BLM kaimo mokyklų kvadrato varžybos. 

3.17 BLM futbolo 5x5 varžybos. 

3.18 BLM Kalėdinis futbolo turnyras. 

3.19 Asmeninis tradicinis Kalėdinis stalo teniso turnyras. 

 

4. Vykdyti rajono metodinių būrelių pasitarimai 

 

Eil 

Nr. 

Metodinio būrelio pavadinimas Pasitarimų 

skaičius 

1. Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas 2 

2. Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis 3 

3. Matematikos mokytojų metodinis būrelis 4 

4. Kaimo mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis 1 

5. Geografijos mokytojų metodinis būrelis 1 

6. Chemijos mokytojų metodinis būrelis 2 

7. Biologijos mokytojų metodinis būrelis 1 

8. Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis 2 

9. Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis 2 

10. Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis 1 

11. Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis 1 

12. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis 3 
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13. Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis 3 

14. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis 1 

15. Evangelikų liuteronų tikybos mokytojų metodinis būrelis 1 

16. Etikos mokytojų metodinis būrelis 1 

17. Fizikos mokytojų metodinis būrelis 1 

18. Socialinių pedagogų metodinis būrelis 3 

19. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis 1 

20. Šokio (choreografijos) mokytojų metodinis būrelis 1 

21. Teatro (dramos) mokytojų metodinis būrelis 1 

22. Kraštotyros mokytojų metodinis būrelis 1 

23. Miesto mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis 2 

24. Istorijos mokytojų metodinis būrelis 1 

25. Technologijų mokytojų metodinis būrelis 2 

26. Neformaliojo ugdymo muzikos mokytojų metodinis būrelis 1 

27. Bibliotekininkų metodinis būrelis 1 

28. Logopedų metodinis būrelis 1 

29. Katalikų tikybos mokytojų metodinis būrelis 4 

30. Dailės mokytojų metodinis būrelis 2 

31.  Pavaduotojų, kuruojančių papildomą ugdymą, metodinis būrelis 2 

32. Muzikos mokytojų metodinis būrelis 1 

33. Spec. pedagogų metodinis būrelis 1 

34. Psichologų metodinis būrelis 2 

 

 

5. Mokinių dalykinės olimpiados. 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiados pavadinimas Renginio lygis 

1. Lietuvos mokinių 59 –oji matematikos olimpiada rajoninis 

2. Lietuvos mokinių 1-oji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada rajoninis 

3. Lietuvos mokinių 43 – oji biologijos olimpiada rajoninis 

4. 48 –oji chemijos olimpiada rajoninis 

5. Technologijų olimpiada rajoninis 

6. 9 -12 klasių mokinių dailės olimpiada rajoninis 

7. Anglų kalbos olimpiada rajoninis 

8. Lietuvos mokinių rajono rusų kalbos olimpiada 10-11 klasių rajoninis 

9. Istorijos olimpiada 9-12 klasių mokiniams rajoninis 

10. 22 –oji geografijos olimpiada rajoninis 

11. 5-8 klasių jaunųjų matematikų olimpiada rajoninis 

12. IV klasių mokinių matematikos olimpiada rajoninis 

13. IV-V klasių Lietuvos mokinių matematikos olimpiada rajoninis 

14. Respublikinė technologijų olimpiada rajoninis 

15. Respublikinė anglų kalbos olimpiada rajoninis 

16. Lietuvos mokinių  dailės mokinių olimpiada rajoninis 

17. VI-VIII klasių matematikos mokinių šalies olimpiada rajoninis 

18. Lietuvos mokinių 22-oji informatikos olimpiada I ir II etapas  rajoninis 

19. Rajoninė IT programavimo olimpiada rajoninis 

20. 48 –oji chemijos olimpiada rajoninis 

21. Lietuvos mokinių 58-oji fizikos olimpiada rajoninis 
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ASMENŲ (NUO 3 IKI 21 M.)GALIŲ IR SUNKUMŲ BEI SUTRIKIMŲ 

ĮVERTINIMAS, PEDAGOGINIS KONSULTAVIMAS, PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS TEIKIMAS, METODINĖ VEIKLA IR PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS 

ŠVIETIMAS 

 

Pedagoginis psichologinis įvertinimas  

 

 Klientų skaičius 

Atlikta kompleksinių pedagoginių 

psichologinių vaikų įvertinimų 

190 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo 

įvertinimų 

9 

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos 

komunikacijos sutrikimų 

4 

Iš viso 203 

 
Pedagoginis konsultavimas 

 

 

Darbo pobūdis specialiojo pedagogo logopedo psichologo 

PPT Tel. e.paštu PPT Tel. e.paštu PPT Tel. e.paštu 

Mokytojų 

konsultavimas 

21 4 2 185 80 14 172 1 7 

Specialistų 

konsultavimas 

56 43 36 62 78 29 10 26 14 

Švietimo įstaigų 

vadovų 

konsultavimas 

18 45 - 12 27 4 3 - - 

Tėvų konsultavimas 34 16 - 160 41 - 16 - 3 

Viso: 129 108 38 419 226 47 201 27 24 

 

 

Psichologinės pagalbos teikimas 

 
Problema           Klientų skaičius                          Konsultacijų skaičius 

              vaikų                         

 

 

 

 tėvų                                 

vaikų  

       tėvų 

Emocijų ir elgesio 

(depresiškumas, 

prislėgtumas, liūdesys, 

baimė, drovumas, 

neklusnumas, agresyvumas,  

piknaudžiavimas kvaišalais ir 

kt.) 

14 14 50 14 

Bendravimo (tarp tėvų ir 

vaikų, mokinių ir 

mokytojų,bendraamžių, 

šeimos narių) 

8 8 10 8 
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Mokymosi (pedagoginis 

apleistumas, motyvacijos 

stoka) 

 2  2 

Krizės (savižudybės krizė 

ir save žalojantis elgesys, 

netektys, skyrybos, fizinė ir 

psichologinė atskirtis nuo 

tėvų ir kt.) 

    

Smurtas (fizinis, 

psichologinis,seksualinis ir 

kt.) 

 1  1 

Klinikinės (hiperaktyvumo 

sutrikimas, neurozės, 

depresija, elgesio 

sutrikimai, autizmas, 

fobijos ir kt.) 

1 1 1 1 

Asmenybės savęs 

pažinimo ir augimo 

(savivertė, savęs pažinimas 

ir saviugda) 

9  16 1 

Kita   4  

Iš viso 32 26 81 27 

 

Kita tarnybos veikla :  

Darbas su grupėmis :  suburta mokinių „Bendravimo grupė“, skirta 6-8 klasių moksleivių 

bendravimo įgūdžių lavinimui, dalyvauja 11 mokinių, veikia 6 mėn. 

Tyrimai: „Patyčių paplitimas“, atlikta  trijose  pagrindinėse mokyklose.  Dalyvavo 5-10 klasių 

mokiniai. Apklausta – 90 mokinių. 

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos metodinė veikla 

 

Priemonės Skaičius 

Metodinė diena 2 

Dalyvavimas rajono logopedų metodinės grupės veikloje 8 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės grupės veikloje 11 

Dalyvavimas mokyklų SUK pirmininkų metodinės grupės veikloje 2 

Dalyvavimas mokyklų SUK posėdžiuose 10 

 

Pedagoginis - psichologinis švietimas 

 

Priemonės Vykdytos spec. 

pedagogo 

Vykdytos logopedo Vykdytos 

psichologo 

Seminarai 2 - - 

Paskaitos:  2 6 

tėvams   2 

vaikams   1 

mokytojams 1 2 2 

mokyklų vadovams   1 
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Pranešimai 2 2  

Viso 5 6 12 

 

 

Dalyvavimas įvairiose programose, projektuose ir bendradarbiavimas. 

 

Bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo institucijomis ir kitomis organizacijomis 2010 metai 

pasirašytos jungtinės veiklos ir partnerystės sutartys ir pasirengta 2011-2012 metais dalyvauti 

ESF finansuojamuose projektuose „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra“, ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių 

organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“. 

Bendradarbiaujant su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru vyksta mokymai 

mokyklų komandoms ,,Krizių valdymas mokyklose“. 

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija, 

Ugdymo plėtotės centru, su kitais švietimo centrais, taip pat su leidyklomis „Šviesa“, ,,Alma 

littera“, TEV. 

Pagrindinės problemos. 

2010 metais įgyvendinant programos tikslus susidurta su problemomis: nepilnai panaudojama 

konsultantų patirtis ir konsultavimo galimybės, nekryptinga mokytojų gerosios patirties 

sklaida, silpnas grįžtamasis ryšys. 

Neišplėtota centro bibliotekos veikla ir prastos specialistų užsienio kalbos žinios.                                                                    


