
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 
VEIKLA 2013 M. VASARIO MĖN.  

                                                                                                                                                                  2013-01-28 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 
Die-
na 

Lai-
kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

1 11 6 val. seminaras ,,How to teach writing 
in higher classes“ 

Eglė Petronienė, 
LEU doc. dr. 

 PMMC 20 Lt Anglų kalbos mokytojai 

7 10 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos ikimokyklinio ugdymo  
mokytojams 1 seminaras 
,,Ikimokyklinio amžiaus vaiko 
individualių gebėjimų tobulinimas“ 

Irena Žemaitytė, 
Kauno m. l/d 
,,Aušrinė“ 
auklėtoja 
metodininkė 

 PMMC 20 Lt Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai, pasirinkę programą, 
arba norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki vasario 5  d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

11 10 6 val. seminaras ,,Atnaujintas lietuvių 
kalbos mokymo priemonių komplektas 
“PUPA” 1 klasei 

Jolanta 
Skridulienė,      
Vilija 
Vyšniauskienė 
Edukologijos m. 
magistrės Šiaulių 
Gytarių 
progimnazijos 
mok. ekspertės 

 PMMC Pažymė-
jimas – 2 
Lt 

Pradinių klasių mokytojai 
 
 
 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki vasario 8  d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

13 11 6 val. seminaras ,,Aukime kartu. 
Šiuolaikiniai vaikai“ 

Virginija 
Servutienė, 
psichologė 

 Adakavo 
pagrindinė 
mokykla 

Iš 
Adakavo 
pagr. m-
klos lėšų 

Adakavo pagrindinės 
mokyklos vadovai, mokytojai 

13 12 6 val. seminaras ,,Darbo su Fourier 
gamtos mokslų  kompiuterine 
laboratorija NOV5000 mokymo 
seminaras“ 

Paulius 
Arbačiauskas 
UAB "Mokslo 
technologijos" 
 

 Žalgirių 
gimnazija 

Pažymė-
jimas – 2 
Lt 

Fizikos, chemijos, biologijos 
mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki vasario 8  d.  el. paštu 



murauskaite.inga@gmail.com 
13 13 Projekto ,,Ugdymas karjerai“ 

pristatymas 
Audronė 
Gelžinienė, 
projekto vadovė 

Renginį 
kuruoja V. 
Okienė, V. 
Mejerienė 

PMMC  Mokytojai, atsakingi už 
PIT‘Ų veiklą mokyklose 

14 13 6 val. seminaras ,, VBE vertinimo 
aktualijos. Vertinimo pratybos" 

Teodora 
Komarienė, 
mokytoja 
metodininkė 

 Žalgirių 
gimnazija 

Pažymė-
jimas – 2 
Lt 

Lietuvių kalbos mokytojai 

19 10 6 val. seminaras ,,Šiuolaikinės 
pamokos aspektai: diferencijavimas, 
vertinimas“ 

Lina Oželytė  ,,Versmės“ 
gimnazija 

Iš ,,Vers-
mės“ 
gimnazi-
jos  lėšų 

,,Versmės“ gimnazijos 
vadovai, mokytojai 

20 13 6 val. seminaras ,,Motyvavimas ir 
galimybių suteikimas mokymuisi. 
Mokinių mokymosi veiklos stebėsena ir 
pažangos į(si)vertinimas“ 

Danutė Paulienė, 
Rima Diksienė, 
Sigyta 
Gembutienė, 
Gitana 
Ciganienė, 
Audronė 
Marinienė, 
Violeta 
Buivydienė 

 ,,Šaltinio“ 
pagr. m -
kla 

Iš 
,,Šaltinio“ 
pagr. m-
klos  lėšų 

,,Šaltinio“ pagrindinės 
mokyklos vadovai, mokytojai 

20 13 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos evangelikų- liuteronų 
tikybos mokytojams   ,,Biblijinė 
teologija ir krikščioniškoji etika“  2 
seminaras  ,, Apsireiškimas Jonui “ 

Dr. Charles 
Evanson 
Dr. Darius 
Petkūnas 

 PMMC  Evangelikų liuteronų tikybos 
mokytojai, pasirinkę programą, 
arba norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 

21 11 6 val. seminaras ,,Mokinio specialiųjų 
ugdymosi poreikių įvertinimas ir 
specialiojo ugdymo skyrimo tvarka“ 

Lina Visockienė, 
Vaida 
Ališauskaitė, 
Vida 
Baracevičienė, 
PPT specialistės 

 Adakavo 
pagrindinė 
mokykla 

Pažymė-
jimas – 2 
Lt 

Adakavo ir Lomių  
pagrindinių mokyklų vadovai, 
mokytojai 

21 12 12 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos neformaliojo muzikinio 
ugdymo mokytojams 1 seminaras 

Klaipėdos S. 
Šimkaus 
konservatorijos 

 Muzikos 
mokykla 

20 Lt Neformaliojo muzikinio 
ugdymo mokytojai, pasirinkę 
programą, arba norintys 



,,Muzikos mokyklų mokinių mokymosi 
tąsa konservatorijose“ 

dėstytojai dalyvauti, bet neketinantys 
gauti pažymėjimo 

25 10 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos priešmokyklinio ugdymo  
mokytojams 1 seminaras 
,,Priešmokyklinio ugdymo ypatumai“ 

Ilona 
Šerniuvienė, 
Kauno l/d 
,,Bitutė“ dir. pav. 
ugdymui, 
auklėtoja 
metodininkė 

Bus kalbama 
ir apie darbą 
mišraus 
amžiaus 
grupėse 

PMMC 20 Lt Priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, pasirinkę programą, 
arba norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki vasario 11  d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

28 10 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos katalikų tikybos  
mokytojams 1 seminaras ,,Bažnyčia – 
išganymo ženklas“ 

Kan. Viktoras 
Ačas 

 PMMC 20 Lt Katalikų tikybos mokytojai, 
pasirinkę programą, arba 
norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki vasario 11  d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

 

Informuoju, jog Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu  ,,Dėl  Tauragės rajono švietimo darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ yra patvirtintas Tauragės rajono  švietimo darbuotojų kvalifikacijos tvarkos aprašas (pridedama), kuriame 
atkreipiu dėmesį į kai kuriuos punktus: 

1. ,, kvalifikacinė programa – ne mažiau kaip 6 val. vykstanti  interaktyvi veikla tarp seminaro vedėjo ir klausytojų“ 
2. Dalyviams, išklausiusiems Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą arba Ugdymo plėtotės centro akredituotą programą, per 2 dienas išrašomi 

pažymėjimai, kuriuose nurodomas programos pavadinimas, konkretus valandų skaičius, įgytos žinios, gebėjimai (kompetencijos), tik įvykdžius 
visą kvalifikacinę programą. 

 

Šiuo Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu remiantis ir pagal metodinių būrelių pirmininkų paraiškas yra parengta 18 
val. IKIMOKYKLINIO UGDYMO mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012/2013 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 
1. ,, Ikimokyklinio amžiaus vaiko individualių gebėjimų tobulinimas “ (6 val.; lektorė – Irena Žemaitytė, Kauno m. l/d ,,Aušrinė“ auklėtoja metodininkė), 
vyksiančio 2013 m. vasario 7 d. 10 val.  Seminaro kaina- 20 Lt 
2, , ,,Problemiško elgesio vaikų ugdymas“ (6 val.; lektorė – Jūratė Švaplėnienė, Kauno l/d ,,Gandriukas“ psichologė), vyksiančio 2013 m. kovo mėnesį. 
Seminaro kaina – 18 Lt  
3. ,,Kūrybiškumo ugdymas vaikų vaidyboje“ (6 val., lektorė – doc. dr. Vida Kazragytė ),  vyksiančio 2013 m. gegužės mėnesį.  Seminaro kaina- 18 Lt 



Kviečiame ikimokyklinio ugdymo mokytojus  pasirinkti minimą programą ir dalyvauti seminaruose.  
(Neįvykdžius visos programos, bus išduota tik pažyma apie dalyvavimą konkrečiuose seminaruose, bet ne pažymėjimas) 

 
Šiuo Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu remiantis ir pagal metodinių būrelių pirmininkų paraiškas yra parengta 18 

val. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012/2013 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 
1. ,, Priešmokyklinio ugdymo ypatumai “ (6 val.; lektorė – Ilona Šerniuvienė, Kauno l/d ,,Bitutė“ dir. pav. ugdymui, auklėtoja metodininkė), vyksiančio 
2013 m. vasario 25 d. 10 val.  Seminaro kaina- 20 Lt 
2,  ,,Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų meninė kompetencija: kompozicijos kūrimas iš balto šlapio popieriaus“ (6 val.; lektorė – Lina 
Stankevičienė, Kauno menų darželio ,,Etiudas“ auklėtoja ), vyksiančio 2013 m. kovo - balandžio mėnesį. Seminaro kaina – 18 Lt  
3. ,,Kūrybiškumo ugdymas vaikų vaidyboje“ (6 val., lektorė – doc. dr. Vida Kazragytė ),  vyksiančio 2013 m. gegužės mėnesį.  Seminaro kaina- 18 Lt 

Kviečiame priešmokyklinio ugdymo mokytojus  pasirinkti minimą programą ir dalyvauti seminaruose.  
(Neįvykdžius visos programos, bus išduota tik pažyma apie dalyvavimą konkrečiuose seminaruose, bet ne pažymėjimas) 
 

 
Šiuo Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu remiantis ir pagal metodinių būrelių pirmininkų paraiškas yra parengta 18 

val. KATALIKŲ TIKYBOS mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012/2013 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 
1. ,,Bažnyčia – išganymo ženklas  “ (6 val.; lektorius  –  kan. Viktoras Ačas), vyksiančio 2013 m. vasario 28 d. 10 val.  Seminaro kaina- 20 Lt 
2,  ,,Žemaičių krikšto kelias istoriniu ir teologiniu požiūriu“ (6 val.; lektoriai – Janina Jucevičiūtė, mons. Rimantas Gudlinkis ), vyksiančio 2013 m. kovo 
mėnesį. Seminaro kaina – 18 Lt  
3. ,,Šventas raštas – gyvenimo knyga“ (6 val., lektorius –  kan. Andriejus Sabaliauskas ),  vyksiančio 2013 m. balandžio mėnesį.  Seminaro kaina- 18 Lt 

Kviečiame katalikų tikybos mokytojus  pasirinkti minimą programą ir dalyvauti seminaruose.  
(Neįvykdžius visos programos, bus išduota tik pažyma apie dalyvavimą konkrečiuose seminaruose, bet ne pažymėjimas) 
 
 

Šiuo Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu remiantis ir pagal metodinių būrelių pirmininkų paraiškas yra parengta 12 
val. NEFORMALIOJO MUZIKINO UGDYMO mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012/2013 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 
1. ,, Muzikos mokyklų mokinių mokymosi tąsa konservatorijose “ (6 val.; lektoriai  – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos dėstytojai ), vyksiančio 2013 
m. vasario 21 d. 12 val.  Seminaro kaina- 20 Lt 
2,  ,,Muzikos ugdymo pagrindai“ (6 val.; lektoriai – Kauno konservatorijos dėstytojai ), vyksiančio 2013 m. kovo mėnesį. Seminaro kaina – 18 Lt  

Kviečiame neformaliojo muzikinio ugdymo mokytojus  pasirinkti minimą programą ir dalyvauti seminaruose.  
(Neįvykdžius visos programos, bus išduota tik pažyma apie dalyvavimą konkrečiuose seminaruose, bet ne pažymėjimas) 
 

 
Parengė 
Inga Murauskaitė, programų koordinatorė  
 
 



                                                                                  METODINĖ VEIKLA                                                  
                                                                                                                                                             
 

Diena  Laikas Tema Vieta Dalyviai Atsakingas 
01 9.00 IT olimpiados III etapas. Žalgirių gimnazija  Mokiniai, laimėję II etapą R. Remeikienė 

G. Marozas 
L. Bardzilauskienė 

01 9.00 5-12 klasių mokinių dailės 
olimpiada.  

MKC dailės 
klasėse 

Olimpiadoje dalyvauja po 1 mokinį 
iš 5-6 klasių, 7-8 klasių, 9-10 ir 11-
12 klasių 

V. Karbauskienė 

04 14.30 Rajono vokiečių kalbos mokytojų 
metodinio būrelio pasitarimas. 

Žalgirių gimnazija Vokiečių kalbos mokytojai O. Jancevičienė 

04 Pasirinktu 
laiku 

Konkursas ,,Lietuvos kovų už laisvę 
ir netekčių istorijos“. 

Mokykla 5 – 12 klasių mokiniai Istorijos, lietuvių 
kalbos, dailės, 
technologijų mokytojai 

06 9.00 Rajono mokinių meninio 
skaitymo konkursas. 

MKC Mokiniai V. Juškevičiutė 

06 15.00 Rajono anglų kalbos mokytojų 
metodinio būrelio tarybos narių 
pasitarimas. 

PMMC Tarybos nariai J. Pukelienė 

07 10.00 Konferencija: 
„Inovacijos ir kūrybiškumas ugdant 
jauno žmogaus asmenybę“. 

Žalgirių gimnazija 
(aktų salė) 

Iš anksto užsiregistravę mokytojai J. Veisienė 
D. Bielskienė 
 
Kuratorius: 
Direktorė V. 
Paulauskienė 

07 14.00  
 

Rajono matematikos mokytojų  
metodinės tarybos posėdis dėl 5-8 
klasių mokinių matematikos 
olimpiados.  
 

,,Versmės“ 
gimnazija, 204 
kabinetas 

Tarybos nariai N. Pasičnikienė 

07 13.00 Rajono kaimo mokyklų berniukų 
svarsčių kilnojimo varžybos. 

Lauksargių 
pagrindinė mokykla 

Mokinių komandos (8 berniukai) K. Igoris 

08 08.30 Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada. 

Žalgirių gimnazija 9 – 12 klasių mokiniai J. Veisienė 
V. Juškevičiutė 



11 13.00 Rajono mokinių konkursas  
,,Lietuvos kovų už laisvę  ir 
netekčių istorijos“. 

PMMC Atrinkti mokinių darbai V. Juškevičiutė 

12 12.00 23-ioji Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiada. 

,,Versmės“ 
gimnazija 

9 – 12 klasių mokiniai D. Bajorinienė 

13 9.00 Kaimo vidurinių ir pagrindinių 
mokyklų pradinių klasių mokinių  
lietuvių kalbos turnyras „Ir graži 
ta mūs kalba gimtoji“ 

Eičių pradinė 
mokykla (Gaurės 
pagr. mokyklos 
filialas) 

Po vieną trečios ir ketvirtos klasės 
mokinį iš kiekvienos mokyklos (jeigu 
yra paralelių klasių, tai tiek mokinių, 
kiek klasių). 

Ona Balčiauskienė, 
Regina Černauskienė, 
Arvida Lobinienė, Lina 
Šatkuvienė 

13 16.00 Rajoninės mokinių dailės 
olimpiados „Būti savimi, išlikti ir 
augti“ kūrybinių darbų parodos 
atidarymas, laureatų 
apdovanojimas. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 
Birutės  
Baltrušaitytės 
viešoji biblioteka 

Mokiniai ir jų darbai dalyvavę 
olimpiadoje, mokytojai 

V. Karbauskienė 

13  Chorų konkursas ,,Daina apie 
Lietuvą“. 

Žalgirių gimnazija  V. Šerpytis 

14 10.00 Rajoninis vokiečių kalbos 
vertimų konkursas mokiniams 
besimokantiems vokiečių kalbą 
kaip II – ąją užsienio kalbą.  

PMMC Mokiniai, atrinkti mokyklose O. Jancevičienė ir 
tarybos narės 

Iki 12  17.00 Atsiskaito už Tarptautinį 
matematikos konkursą 
KENGŪRA. 

PMMC Mokiniai  Matematikos mokytojai 
atsakingi už 
KENGŪRĄ 

16 10.00 Badmintono varžybos. ,,Modulio“ sporto 
salė 

Komanda: 3 berniukai, 3 mergaitės 
(amžius neribojamas) 

J. Šileris 
M. Loveikis 

20 13.00 ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
varžybos. 

M. Mažvydo pagr. 
mokykla 

4-okai ir žemesnių klasių mokiniai. 
12 mergaičių ir 12 berniukų. 
Komanda mišri. 

R. Savickienė 
J. Sabutis 

21 12.00 20-ji Lietuvos mokinių rusų 
kalbos olimpiada. 

PMMC 10 – 11 klasių mokiniai A. Valantiejienė 

21 13.00 ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.  M. Mažvydo pagr. 
mokykla 

5 – 6 klasių mokiniai. 
12 mergaičių ir 12 berniukų. 
Komanda mišri. 

R. Savickienė 
J. Sabutis 

21 12.00 Kaimo BLMOF krepšinio 3x3 Gaurės pagrindinė Dalyviai: 6 mergaitės, 6 berniukai Viktoras Šaulys (tel.nr. 



varžybos. 
 
 

mokykla. (1996 metų gimimo ir jaunesni). 
 

8 674 49309). 

Iki 22 17.00 Dorinio ugdymo tema kūrybinių 
darbų pristatymas konkursui 
,,Žemaičių krikštui – 600“. 

PMMC 5-12 klasių mokinių darbai A.Gailiuvienė 

27 9.00 4-okų matematikos olimpiada.  4 klasių mokiniai J. Rimkuvienė 
28 13.00 Kūrybinių darbų konkursas 

,,Žemaičių krikštui – 600“. 
PMMC 5-12 klasių mokinių darbai A.Gailiuvienė, 

 V. Karbauskienė 
Kun. Karolis 
J. Navickienė 

28 14.00 Rajono mokyklų, gimnazijų, 
ikimokyklinių, priešmokyklinio  
ugdymo įstaigų katalikų tikybos 
mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas. 

PMMC Katalikų tikybos mokytojai A.Gailiuvienė  

 
Parengė 
Rūta Kiaulakienė, metodininkė 
 
 
 

PEDAGOGINĖS – PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 
 

Diena Laikas  Veikla  Vieta  Atsakingi 
Visą mėnesį I, II, IV 

8.00 – 12.00 
Vaiko gebėjimų vertinimas. Asmens galių ir sunkumų, raidos 
ypatumų ir sutrikimų, pedagoginių, psichologinių asmenybės ir 
ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Specialistai 

Visą mėnesį  I, II, IV 8.00-12.00 
/ 13.45-16.00 
III 13.15-17.30 
V 9.00-11.00 

Jaunuolių intelekto struktūros vertinimas dėl mokymosi profilio 
ar profesijos pasirinkimo. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

V.Ališauskaitė, 
psichologė 

Visą mėnesį I, II, IV 8.00-12.00 
III 8.00 – 16.30 
V 8.00-12.00 

Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų 
konsultavimas bei metodinė pagalba. 

PPT PPT specialistai 

Visą mėnesį III  8.00-15.00 Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos PPT Lina Visockienė 



V 8.00-12.00 
 

spec. pedagogė  
 

Visą mėnesį I, II, III  
8.00-13.00 
 

Individualios logopedo konsultacijos PPT V.Baracevičienė, 
logopedė 

Visą mėnesį I, II, IV  
13.45-16.00 
III 13.15-17.30 
V 9.00 – 11.00 

Individualios psichologo konsultacijos PPT V.Ališauskaitė, 
psichologė 

Visą mėnesį I, II, IV  
13.45-16.00 
III 13.15-17.30 
V 9.00 – 11.00 

Tėvystės įgūdžių ugdymo kursų tėvų grupės organizavimas, 
individualios konsultacijos tėvų grupės nariams. 

PPT V.Ališauskaitė, 
psichologė 

Visą mėnesį  Tyrimas „Sunkumai, dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių“. 

PPT Specialistai 

 
Konsultacijai ar vaikų įvertinimui registruotis  I, II, IV 8.00-16.00 

          III 8.00-17.30 
          V 8.00-12.00                   tel. 71511; 

                                              el.paštu: tauragesppt@gmail.com     
     
 
Parengė    
Lina Visockienė, PPT vadovė 
SUDERINTA 
Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 
direktorė 
 
Vida Mejerienė 
2013-01-28 
 


