
TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2013 M. LAPKRIČIO MĖN.  

                                                                                                                                                                  2013-10-29 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 
Die-

na 

Lai-

kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

4-5 9 16 val. seminaras „Mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

tenkinimas: Bendrųjų ugdymo 

programų pritaikymas, pasiekimų 

planavimas, vertinimas, įsivertinimas, 

mokymosi motyvacijos didinimas“ 

Specialiojo 

ugdymo 

konsultantė 

Tatjana 

Borisevičienė 

 PMMC Nemoka-

mas, 

pažymėji-

mai SPPC 

 

Grupė jau suformuota. 

Daugiau neregistruojame 

13 14 6 val. seminaras ,,What does it mean 

to teach a word?“ 

Miglė 

Ogorodnikovie-

nė, Oxford 

University 

Press atstovė 

 Žalgirių 

gimnazija 322 

kab. 

Pažymėji-

mas - 2 Lt 

Anglų kalbos mokytojai 

 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki lapkričio 12 d.  el. paštu 

janina.zalgiriai@gmail.com 

14 9 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos katalikų tikybos  

mokytojams 1 seminaras ,,Efektyvus 

laiko planavimas ir darbų 

organizavimas” 

Žilvinas 

Gelgota, UAB 

,,Konsultus“ 

direktorius 

 PMMC 20 Lt Katalikų tikybos mokytojai, 

pasirinkę programą. 

 

Gali dalyvauti norintys etikos, 

evangelikų – liuteronų tikybos 

mokytojai, kurie pažymėjimus 

gaus po seminaro 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki lapkričio 8 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

15 11 6 val. seminaras ,,Vaikų mokymas 

spręsti konfliktus, remiantis M.B. 

Rosenberg‘o komunikacijos modeliu“ 

Eglė 

Ramanauskaitė, 

psichologė 

 PMMC 20 Lt. Psichologai, socialiniai 

darbuotojai, mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


iki lapkričio 8 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

16 13 6 val. seminaras ,,Šokio, sporto ir 

sveikatingumo konvencija 2013“ 

Sandra 

Zaikauskaitė, 

Henrikas 

Underavičius 

 J.T.Vaižganto 

g. 123, 

Modulio 

sporto salė 

Pažymėji-

mas -2 Lt 

Šokio (choreografijos) 

mokytojai, pradinių klasių, 

kūno kultūros mokytojai, kiti 

norintys 

19 12.10 6 val. seminaras ,,Ugdymo turinio 

individualizavimas ir diferencijavimas“ 

Audronė 

Šarskuvienė 

 Jovarų 

pagrindinė 

mokykla 

Iš Jovarų 

pagr. m-

klos lėšų 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

vadovai, mokytojai 

20-

21 

9 Seminaras ,,Neformaliojo ugdymo (si) 

ir kūrybiškumo sintezė mokyklos 

bibliotekos darbe“ 

UPC lektorė  PMMC Nemoka-

mas, UPC 

pažymėji-

mai 

Mokyklų bibliotekininkai. 

Grupė jau suformuota 

 

Tikslesnės informacijos 

teirautis el. paštu 

pdanute60@gmail.com 

Tel. Nr. 8 675 19864 

20 12.30 6 val. seminaras ,,Geresnio ryšio su 

vaiku kūrimas“ 

Ina Kalvanienė, 

PPT psichologė 

 l/d 

,,Kodėlčius“ 

Pažymėji-

mas -2 Lt 

l/d ,,Kodėlčius“ auklėtojos 

26 13 6 val. seminaras ,,Kryptingas  

pradinio ugdymo pasiekimų tikrinimas 

(testavimas), siekiant gerinti vertinimo 

ir įsivertinimo kokybę" 

Ligita 

Tamašauskienė, 

Jolita Girulienė, 

Giedrė 

Kavaliauskienė 

 PMMC 20 Lt. Miesto mokyklų pradinių 

klasių mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki lapkričio 8 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

28 13 6 val. seminaras ,,Kryptingas  

pradinio ugdymo pasiekimų tikrinimas 

(testavimas), siekiant gerinti vertinimo 

ir įsivertinimo kokybę" 

Ligita 

Tamašauskienė, 

Jolita Girulienė, 

Giedrė 

Kavaliauskienė 

 PMMC 20 Lt. Kaimo mokyklų pradinių 

klasių mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki lapkričio 8 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: 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:pdanute60@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com


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. katalikų tikybos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2013/2014 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 

1. ,, Efektyvus laiko planavimas ir darbų organizavimas “ (6 val.; lektorius – Ž. Gelgota), vyksiančio 2013 m. lapkričio 14 d. 9 val.  Seminaro kaina- 20 Lt 

2, ,,Nauji keliai į dorinį ugdymą,“ (6 val.; lektorės – V. Lileikienė ir D. Misiukonienė ), vyksiančio 2014 m. balandžio mėnesį. Seminaro kaina – 18 Lt. 

3. Kunigo Viktoro Ačo autorinis seminaras (6 val. ),  vyksiančio 2014 m. kovo 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) 

 

 

Parengė 

Inga Murauskaitė, programų koordinatorė  

 

 

 

     METODINĖ VEIKLA                             

                                                                                                                                                                 
Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

5 14.00 Metodinė diena biologijos mokytojams. M. Mažvydo 

pagr. m. (303 

kab.) 

Biologijos mokytojai R. Lebrikienė 

6 14.00 Dailės mokytojų metodinė diena ,,Tai man sekasi geriausiai“. MKC dailės klasė Dailės mokytojai V. Karbauskienė 

8 11.00 Metodinė diena Tauragės pedagoginėje - psichologinėje tarnyboje.  PMMC Logopedai, spec. 

pedagogai 

V. Baracevičienė 

11 14.00 Rajoninio tęstinio vokiečių kalbos mokytojų projekto ,,Kalėdinio 

laikotarpio papročiai ir tradicijos Vokietijoje ir Lietuvoje VI etapas“     

(projekto nuostatų aptarimas). 

Žalgirių 

gimnazija 

Vokiečių kalbos 

mokytojos 

O. Jancevičienė 

12 14.00 Metodinė diena šokio ir choreografijos mokytojams, vadovams. Tauragės kultūros 

centras 

Choreografai, šokio 

vadovai 

V. Jurgilevičienė  

14 14.00 Rajono ekonomikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. PMMC (raštvedės 

kab. I a.) 

Rajono gimnazijų, 

progimnazijų, 

I.Brazauskienė 



vidurinių ir 

pagrindinių mokyklų 

ekonomikos 

mokytojai 

20 12.00 Pradinių klasių kvadrato varžybos 2003 m. gimimo ir jaunesni (gali 

žaisti penktokas, jei atitinka gimimo metai). 
Jovarų pagr.m-kla Mišri: 

 6 mergaitės, 

 6 berniukai 

K.  Norvilas 

22 10.00 IT mokyklinė programavimo olimpiada Mokykla Mokiniai IT mokytojas 

25 14.00 Bendrojo lavinimo mokyklų  futbolo 1999 m. gimimo ir jaunesnių 

mergaičių varžybos. 
M.Mažvydo 

progimnazija 
12 mergaičių M. Cariova 

R. Savickienė 
25 14.00 Bendrojo lavinimo mokyklų  futbolo 2000 m. gimimo  ir jaunesnių 

berniukų varžybos. 
,,Šaltinio“ 

progimnazija 
12 berniukai M. Cariova 

28 12.00 Bendrojo lavinimo mokyklų  mergaičių kvadrato varžybos 2001 m. 

gimimo ir jaunesnių. 
,,Šaltinio“ 

progimnazija 
10 mergaičių L. Totilienė 

28 12.00 Bendrojo lavinimo mokyklų berniukų kvadrato varžybos 2001m. 

gimimo ir jaunesnių. 
,,Šaltinio‘‘ 

progimnazija 

10 berniukų L. Totilienė 

29 10.00 Konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“. M. Mažvydo 

pagrindinė 

mokykla 

Užsiregistravusios 

komandos  

Vyr. specialistė 

 A. Bartušienė 

 

Parengė 

Rūta Kiaulakienė, metodininkė 

 
 

 

PEDAGOGINĖS – PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

 

 
Diena Laikas  Veikla  Vieta  Atsakingi 

Visą mėnesį I, III, V 

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) 

PPT specialistai 

Visą mėnesį I, III, V 

8.00-12.00 

 

Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų 

konsultavimas bei metodinė pagalba. 

PPT PPT specialistai 

Visą mėnesį II 15.00-18.00 Individualios psichologo konsultacijos. PPT Ina Kalvanienė 



III – 13.00-17.00 

IV 15.00-18.00 

 

(registruotis iš anksto) psichologė 

Visą mėnesį II  8.00-15.00 

IV 8.00-15.00 

 

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. PPT 

(registruotis iš anksto) 

Lina Visockienė 

spec. pedagogė  

 

Visą mėnesį III 

12.30-15.30 

 

Individualios logopedo konsultacijos. PPT 

(registruotis iš anksto) 

V.Baracevičienė, 

logopedė 

Lapkričio 13d. 14.00  Paskaita klasių vadovams „Kaip užmegzti kontaktą su vaiku, 

turinčiu savižudiškų minčių ar ketinimų?“. 

PPT Ina Kalvanienė 

psichologė 

Lapkričio 20d.  12.30 Seminaras „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“ l/d. „Kodėlčius“ 

pedagogams. 

l/d „Kodėlčius“ Ina Kalvanienė 

psichologė 

 

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis  telefonu: 71511 

 I, II, III, IV 8.00-15.00 

                                          V 8.00-12.00  

    

                                  

Parengė   

Lina Visockienė, PPT vadovė 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 

direktorė 

 

 

Vida Mejerienė 

2013-10-29 

 


