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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2014 M. VASARIO MĖN.  

                                                                                                                                                                  2014-01-29 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 

Die-

na 

Lai-

kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

5 12 12 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos ikimokyklinio ugdymo  

auklėtojams 1 seminaras ,,Šventės, 

renginiai, scenarijai“ 

I. Bumblauskie-

nė, žurnalų 

,,Kutis“ ir 

,,Nykštukas“ 

vyr. redaktorė 

Turėti 1,3 

GB 

laikmeną 

 

PMMC 20 Lt Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai, pasirinkę programą. 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki vasario 3 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

6 12 12 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos priešmokyklinio ugdymo  

auklėtojams 1 seminaras ,,Šventės, 

renginiai, scenarijai“ 

I. Bumblauskie-

nė, žurnalų 

,,Kutis“ ir 

,,Nykštukas“ 

vyr. redaktorė 

Turėti 1,3 

GB 

laikmeną 

 

PMMC 20 Lt Priešmokyklinio ugdymo 

auklėtojai, pasirinkę programą. 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki vasario 3 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

11 13 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos evangelikų- liuteronų 

tikybos mokytojams   ,,Biblijinė 

teologija ir krikščioniškoji etika“  2 

seminaras  ,,Tikybos mokytojo rolė 

sielovadinėje pagalboje mokiniui “ 

Dr. Charles 

Evanson 

hab. m. dr. doc. 

D. Petkūnas 

 PMMC  Evangelikų liuteronų tikybos 

mokytojai, pasirinkę programą, 

arba norintys dalyvauti, bet 

neketinantys gauti pažymėjimo 

17 10 6 val. seminaras ,,Mokinių 

kompetencijų plėtra IX - XII klasėse“ 

J. Litvinaitė, 

Vilniaus 

Vytauto 

 PMMC 20 Lt Istorijos mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija 

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


Didžiojo 

gimnazija 
Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

19 11 6 val. seminaras ,, Darbo kodekso 

taikymas praktikoje - naujovės ir 

pokyčiai“ 

Prof. dr. T. 

Davulis, VU 

Teisės f. 

dekanas 

 Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

20 Lt Ugdymo įstaigų vadovai 
 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

20 11 6 val. seminaras „Pamokos struktūros 

kokybės įtaka mokinių pasiekimams“ 

M. Vilkonienė. 

ŠU, NMVA 

 Tarailių 

progimnazija 

Iš Tarailių 

prog. lėšų 
Tarailių progimnazijos 

vadovai, mokytojai 

24 12.30 6 val. seminaras ,,Nuotaiką galima 

pasirinkti“ 

I. Kalvanienė, 

PPT psichologė 

 l/d 

,,Ąžuoliukas“ 

Pažymėji-

mas – 2 Lt 
l/ d ,,Ąžuoliukas“ vadovai, 

auklėtojos 

25 13 6 val. seminaras ,,Taikomoji robotika 

14+ su Lego Mindstorms EV 3“ 

R. Remeikienė, 

Žalgirių g. IT 

mokytoja 

metodininkė 

 Žalgirių 

gimnazija 

Pažymėji-

mas – 2 Lt 
IT mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki vasario  10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

26 12 6 val. seminaras ,,Šventės, renginiai, 

scenarijai“ 

I. Bumblauskie-

nė, žurnalų 

,,Kutis“ ir 

,,Nykštukas“ 

vyr. redaktorė 

Turėti 1,3 

GB 

laikmeną 

 

PMMC 20 Lt Pradinio ugdymo mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

28 11 6 val. seminaras ,,Tyrimų 

organizavimas bendrojo lavinimo 

mokykloje, mokant gamtos mokslų“ 

R. 

Skorupskienė, 

Kauno Jėzuitų 

g. mokytoja 

ekspertė 

 PMMC 20 Lt Gamtos mokslų mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki vasario  10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

28 13 6 val. seminaras ,, Netradicinis fizinis 

aktyvumas: pratimai porose“ 

 

Doc. dr. A. 

Emeljanovas 

(LSU) 

Būtina 

sportinė 

apranga 

,,Šaltinio“ 

progimnazija 

20 Lt Kūno kultūros mokytojai 

 

Gali dalyvauti norintys 

pradinių klasių mokytojai, 

dėstantys kūno kultūrą 

Būtina išankstinė registracija 

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


Iš anksto registruotis  

iki vasario  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 12 

val. ikimokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programa 2013/2014 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 

1. ,, Šventės, renginiai, scenarijai “ (6 val.; lektorė – I. Bumblauskienė, Žurnalų ,,Kutis“ ir ,,Nykštukas“ vyr. redaktorė ), vyksiančio 2014 m. vasario 5 d. 12 

val.  Seminaro kaina- 20 Lt 

2. ,,Mokytojo asmenybės potencialo plėtotė. Pavyzdžio galia“ (6 val.; lektorė – V. Servutienė, psichologė), vyksiančio 2014 m. kovo 26 d. 12.30. Seminaro 

kaina – 18 Lt. 

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo auklėtojus  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. priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programa 2013/2014 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 

1. ,, Šventės, renginiai, scenarijai “ (6 val.; lektorė – I. Bumblauskienė, Žurnalų ,,Kutis“ ir ,,Nykštukas“ vyr. redaktorė ), vyksiančio 2014 m. vasario 6 d. 12 

val.  Seminaro kaina- 20 Lt 

2. ,, Priešmokyklinio amžiaus vaikų meninė kompetencija: kompozicijos kūrimas iš balto šlapio popieriaus“ (6 val.; lektorė – D. Čižinauskienė, Kauno 

lopšelis darželis ,,Pagrandukas“), vyksiančio 2014 m. balandžio mėnesį. Seminaro kaina – 18 Lt. 

Kviečiame priešmokyklinio ugdymo auklėtojus  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  

 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


     METODINĖ VEIKLA                             

                                                                                                                                                                 
Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

4 10.00 Meninio  skaitymo konkursas. MKC 5-12 klasių mokiniai, 

atrinkti mokyklose, 

gimnazijose, 

progimnazijose  

V. Laurinaitytė 

5 10.00 Mokyklinė 4-okų, pradinių klasių mokinių, matematikos  

olimpiada. 

Mokyklos Pradinukai 

 4 kl. mokiniai 

4 klasių pradinukų mokytojas 

(užduotis pateiks 

pavaduotojas, atsakingas už 

olimpiadą mokykloje) 

7 10.00 Rajoninė 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiada.  Žalgirių gimnazija 9-12 klasių mokiniai E. Asačiovienė 

11 10.00 Rajoninė 9-12 klasių mokinių istorijos olimpiada. Jovarų pagrindinė 

mokykla 

9-12 klasių mokiniai D. Bajorinienė 

11 14.00 LMOF rajoninės  šachmatų varžybos. Sporto mokykla 1997 m. gimimo ir 

jaunesni. 

Komanda mišri:  

3.berniukai ir 

3.mergaitės 

A.Bitinas 

13 10.00 Rajoninė 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada. 

 Jovarų pagrindinė 

mokykla 

9-12 klasių mokiniai V. Laurinaitytė 

18 10.00 Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio  

tarybos posėdis. 

PMMC Priešmokyklinio  

ugdymo pedagogai 

V.Juščiuvienė 

18 9.00 Kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių turnyras ,,Ir graži ta mūs 

kalba gimtoji“. 

Eičių skyrius, Gaurės 

pagrindinė  mokykla. 

8.30 val. nuo autobusų 

stoties Gaurės 

mokyklinis autobusas 

visus norinčius nuveš į 

Eičius ir parveš. 

I-IV klasių mokiniai A. Lobinienė 

L. Šetkuvienė 

R. Černauskienė 

O. Balčiauskienė 

20 14.00 Rajono ekonomikos mokytojų  metodinio būrelio susirinkimas 

„Man tai sekasi...“ 

PMMC Rajono  mokyklų, 

gimnazijų, 

progimnazijų 

ekonomikos 

mokytojai 

I. Brazauskienė 

20 14.00 Rajoninis 9-10 klasių anglų kalbos  oratorių konkursas.  ,,Versmės“ gimnazija 9-10 klasių mokiniai J. Pukelienė, 



 V. Vaupšienė, 

 E. Jurkšaitienė,  

D. Kaminskienė, 

 I.Vaičienė 

24 10.00 Vokiečių kalbos vertimų konkursas. PMMC Mokiniai O. Jancevičienė 

24 13.00 LMOF varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Martyno  Mažvydo 

progimnazija 

2001m gimimo ir 

jaunesni. Mišri 

komanda:  

9 mergaitės, 

9 berniukai 

R.Savickienė 

J.Sabutis 

25 9.00 Rajoninė rusų kalbos olimpiada 9-12 klasių mokiniams. PMMC 9-12 klasių mokiniai A.Valantiejienė 

 

25 12.00 Raštingiausio ketvirtoko (pradinuko) konkursas. Tarailių progimnazija 4 kl. mokiniai J. Rimkuvienė 

N. Baublienė 

 J. Šermukšnienė 

26 10.00 Rajoninė rusų kalbos olimpiada 7-8 klasių mokiniams. Jovarų pagrindinė 

mokykla 

7-8klasių mokiniai A.Valantiejienė 

A.Kasputienė 

V. Zubaitė 

26 12.00 Rajono mokyklų, gimnazijų, progimnazijų psichologų metodinio 

būrelio pasitarimas.  

PMMC Psichologai I.Kalvanienė 

27 12.00 LMOF varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Martyno  Mažvydo 

progimnazija 

2003 m gimimo ir 

jaunesni. Mišri 

komanda:  

9 mergaitės, 

9 berniukai 

R.Savickienė 

J.Sabutis 

27 10.00 Telšių vyskupijos paskelbtas Tauragės rajono dorinio ugdymo  

moksleivių kūrybinių kompozicijų konkursas ,,Žemaičių Krikštui -

600 metų. Tikėjimas – šeimos gyvastis“. 

 

Tauragės dekanatas. 

Parapijos namai. 

5-12 klasių mokiniai, 

Tauragės dekanato 

tikybos mokytojai 

J. Lunskienė 

Telšių katechetikos centras 

Iki 27  Rajoninis piešinių konkursas ,, Šeima – vertybė, džiaugsmas 

šiluma“, skiriamas šeimos metams paminėti. 

 

Piešinius atnešti  į 

PMMC 

1–12 klasių mokiniai R. Černiauskienė (katalikių 

moterų tarybos pirmininkė) 

27 13.00 Socialinių  pedagogų  metodinė  diena.  Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Rajono mokyklų, 

gimnazijų, 

R.  Gudauskienė 



progimnazijų 

socialiniai pedagogai 

28 9.00 Rajoninė 20-oji dailės olimpiada. MKC 5-12 klasių mokiniai V. Karbauskienė 

 

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 

Vasario 12d. 13.00  Paskaita „Auklėtojų padėjėjų vaidmuo kuriant palankią 

psichologinę aplinką darželio grupėje“. 

l/d. Kodėlčius Ina Kalvanienė 

psichologė 

Vasario 19 d. 13.00 Seminaras Tauragės raj. seniūnijų socialiniams darbuotojams 

„Socialinių darbuotojų vaidmuo nustatant švietimo pagalbos 

poreikį ikimokykliniame vaiko amžiuje“. 

PPT PPT specialistai 

 

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 


