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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 
VEIKLA 2014 M. SAUSIO MĖN.  

                                                                                                                                                                  2013-12-30 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 
Die-
na 

Lai-
kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

3 10 6 val. seminaras ,,Stipriųjų specialiojo 
pedagogo asmeninių ir profesinių 
savybių atskleidimas ir pritaikymas 
praktikoje“ 

E. 
Ramanauskaitė, 
psichologė 

 Skaudvilės 
spec. mokykla 

Pažymėji-
mas - 2 Lt 

Skaudvilės spec. m-klos 
vadovai, mokytojai 

3 10 6 val. seminaras ,, Sėkmingos 
pamokos receptai“ 

A.Saldauskienė, 
Šiaulių 
Didždvario g. 
ugdymo sk. 
vedėja, NMVA 
išorės 
vertintoja, MST 
konsultantė 

 ,,Versmės“ 
gimnazija 

Iš 
,,Versmės“ 
gimnazijos  
lėšų 

,,Versmės“ gimnazijos 
vadovai, mokytojai 

15 12 6 val. seminaras ,,Gimnazijos ir 
mokytojo įvaizdžio kūrimas. 
Bendravimo su žiniasklaida ypatumai“ 

L. 
Laurinčiukienė 

 Žalgirių 
gimnazija 

Iš Žalgirių 
gimnazijos  
lėšų 

Žalgirių gimnazijos vadovai, 
mokytojai 

15 12 6 val. seminaras ,,Geresnio ryšio su 
vaiku kūrimas“ 

I. Kalvanienė, 
PPT psichologė 

 PMMC 20 Lt Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, norintys 
ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai 
 
Būtina išankstinė registracija 



Iš anksto registruotis  
iki sausio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

16 11 6 val. seminaras ,,Streso valdymas“ V. Pikčiūnas, 
VŠĮ ,,Ateities 
lyderiai“ 
vadovas 

 PMMC 20 Lt Pavaduotojai, kuruojantys 
papildomą (neformalųjį) 
ugdymą, kiti mokyklų 
vadovai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki sausio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

17 11 6 val. seminaras ,, Dinaminės 
geometrijos programa GeoGebra: 
išplėstinės programos galimybės“ (II 
dalis) 

R. Tamošiūnas  PMMC 20 Lt Matematikos mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki sausio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

21 11 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos rusų kalbos  mokytojams 
1 seminaras ,,Konfliktų valdymas 
klasėje” 

A. 
Vinkovskienė 

 PMMC 20 Lt Rusų kalbos mokytojai, 
pasirinkę programą. 
 
Gali dalyvauti norintys 
vokiečių kalbos mokytojai, 
kurie pažymėjimus gaus po 
seminaro 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki sausio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

22-
23 

9 Europinės priklausomybės nuo 
narkotikų prevencinės programos 
,,Gyvai" mokymai 

Asociacijos 
„Mentor 
Lietuva“ 
lektoriai 

 PMMC Nemoka-
mi, 
pažymėji-
mai – 
asociacijos 
„Mentor 
Lietuva“ 

Tauragės ir Jurbarko 
savivaldybių mokyklų 
atstovai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki sausio 6 d.  telefonu 
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Bernadeta Lažauninkaitė 
8 5 2682505; 8 611 27872 

29 12 6 val. seminaras ,,Geresnio ryšio su 
vaiku kūrimas“ 

I. Kalvanienė, 
PPT psichologė 

 PMMC 20 Lt Pradinio ugdymo mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki sausio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

31 11 6 val. seminaras ,,Tekstilės, medžio ir 
etnokultūros junginys“ 

Vitalija ir 
Rimvydas 
Daužvardžiai 

 PMMC 20 Lt Technologijų mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki sausio 10 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. rusų kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2013/2014 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 
1. ,, Konfliktų valdymas klasėje “ (6 val.; lektorė – A. Vinkovskienė), vyksiančio 2014 m. sausio 21 d. 11 val.  Seminaro kaina- 20 Lt 
2, ,Kaip įkvėpti mokinius darbui – interaktyvios metodikos“ (6 val.; lektorė –G. Urmulevičiūtė ), vyksiančio 2014 m. kovo 7 d.. Seminaro kaina – 18 Lt. 
3. ,,Mokymosi motyvacijos skatinimas“ (6 val.; J. Vengalienė, Kauno Dainavos vid. m-kla),  vyksiančio 2014 m. balandžio mėnesį.  Seminaro kaina- 18 Lt 

Kviečiame rusų kalbos 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  
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METODINĖ VEIKLA                             

                                                                                                                                                                 
Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
6 13.00 Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų pasitarimas PMMC Bibliotekininkai D. Petkuvienė 
8 11.00 LMOF rajono kaimo bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio 3X3 

varžybos. 
Gaurės 
pagrindinė 
mokykla 

Atskiros komandos: 
6 mergaitės 
6 berniukai 
(1997 m. gimimo ir jaunesni) 

V. Šaulys 

8 15.00 Romos katalikų tikybos mokytojų metodinės tarybos posėdis. PMMC, I a. 
raštvedės 
kabinetas 

Dž.Vaitkevičienė, 
V.Nauburienė, 
S.Jakštienė, 
M.Toleikienė 

J.Lunskienė 

9 14.00 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas dėl 
rusų kalbos olimpiados vykdymo rajone. 
  

PMMC Tarybos nariai 
Dalyvavimas būtinas. 

A. Valantiejienė 

9-16 14.00 BLM Olimpinio festivalio vaikinų krepšinio varžybos. ,,Versmės“ 
gimnazija 

Gimę 1998 m. ir jaunesni. 
Komandą sudaro 12 žaidėjų. 

M. Loveikis 

10 9.00 52-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada.  Žalgirių 
gimnazija 

9-12 klasių mokiniai G. Banzinienė  
R. Kiaulakienė 

13 
(darbus 
atnešti iki 
sausio 10 
dienos į 
PMMC) 

14.00 43-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. PMMC Mokinių rašiniai V. Laurinaitytė  
R. Kiaulakienė 

13  13.00 LMOF rajoninės rankinio varžybos. Modulio salė, 
,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Atskiros komandos: 
14 mergaičių 
14 berniukų 
(1998 m. gimimo ir jaunesni) 

I.Jurienė 

14 13.00 LMOF rajono kaimo vietovių mokyklų mokinių svarsčių 
kilnojimo varžybos 

Batakių vidurinė 
mokykla 

8 mokinių mišri komanda 
(berniukai, mergaitės) 

E. Laugalys 

14 13.00 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos 
posėdis. 

PMMC Tarybos nariai S. Laurinavičienė 

Mėnesio 
eigoje 

 Dailės olimpiados I (mokyklinio) etapo vykdymas mokyklose, 
gimnazijose, progimnazijose.  

Mokyklos, 
gimnazijos, 

Mokiniai Dailės mokytojai 



 progimnazijos 
15 14.00 Matematikos mokytojų metodinės tarybos posėdis dėl rajoninės 

jaunųjų matematikų olimpiados 9-12 klasėse stebėjimo ir 
vertinimo komisijų sudarymo. 
 

Žalgirių 
gimnazija 
 121 kabinetas 

Matematikos mokytojų 
metodinio būrelio tarybos 
nariai 

E. Asačiovienė 

16 10.00 Rajoninis vaikų ir mokinių televizijos konkursas ,,Dainų dainelė“. Muzikos 
mokykla 

Vaikai, mokiniai, gimnazistai R. Mikaitienė  
A. Petraitis 

16 12.00 LMOF rajono kaimo ir miesto mokyklų komandinės stalo  teniso 
varžybos. 

,,Aušros“ 
pagrindinė 
mokykla 

Komandą sudaro 3 
dalyviai1998 m gimimo ir 
jaunesni. 
Atskirai mergaičių ir 
berniukų komandos. 

V. Urmanavičius 

17 10.00 47-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. M. Mažvydo 
progimnazija 

9-12 klasių mokiniai R. Lebrikienė 
R.Kiaulakienė 

18 10.00 LMOF  rajoninės badmintono varžybos.  Modulio salė, 
,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Atskiros komandos: 
3 mergaitės 
3 berniukai 
(amžius neribojamas) 

J. Šileris 
M. Loveikis 

 20 15.00 46-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. PMMC Mokinių darbai V. Laurinaitytė 
R.Kiaulakienė 

20 13.00 Romos katalikų tikybos mokytojų metodinė diena. PMMC Katalikų tikybos mokytojai J. Lunskienė 
20 14.30 Vokiečių kalbos mokytojų pasitarimas dėl rajoninio  vertimų 

konkurso. 
Žalgirių 
gimnazija 

Vokiečių kalbos mokytojai O. Jancevičienė 

22 10.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. Žalgirių 
gimnazija 

10-11 klasių mokiniai J. Pukelienė 
R.Kiaulakienė 

24 10.00 62-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada.  Jovarų 
pagrindinė 
mokykla 

9-12 klasių mokiniai A.Ramanauskas 
R. Kiaulakienė 
 

24 14.00 7-8 klasių mokinių oratorių konkursas. ,,Šaltinio“ 
progimnazija 

7-8 kl. mokiniai V. Janonienė 
L. Marčauskaitė 

24-25 14.00 BLM olimpinio festivalio vaikinų krepšinio zonos varžybos. ,,Versmės“ 
gimnazija 

Gimę 1998 m. ir jaunesni. 
Komandą sudaro 12 žaidėjų. 

M. Loveikis 

29 12.00 Dailaus rašto konkursas miesto mokyklų pradinių klasių 
mokiniams. 

,,Aušros“ 
pagrindinė 
mokykla 

Pradinių klasių mokiniai 
(miesto mokyklų) 

A.Dragūnienė 

31 9.00 IT olimpiada: III etapo I dalis. Žalgirių 
gimnazija 

8-12 klasių mokiniai laimėję 
rajono etape 

G. Marozas 
R. Remeikienė 



I.Ambrozienė 
 
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 
III – 13.00-17.00 
IV 15.00-18.00 

Individualios psichologo konsultacijos. PPT 
(registruotis iš anksto) 

Ina Kalvanienė 
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 

Sausio 15d. 12.00 Seminaras „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“ priešmokyklinio 
ugdymo pedagogams. 

PMMC Ina Kalvanienė 
psichologė 

Sausio 22d.  13.00 Metodinė diena ,,Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 
įvertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimo tvarka“.  

Lauksargių pagr. 
mokykla 

Lina Visockienė 
spec. pedagogė  

Sausio 29d. 12.00 Seminaras „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“ pradinių klasių 
mokytojams. 

PMMC 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 
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