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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 
VEIKLA 2014 M. KOVO MĖN.  
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 
Die-
na 

Lai-
kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

7 11 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos rusų kalbos mokytojams 
2 seminaras ,,Kaip įkvėpti mokinius 
darbui? Interaktyvios metodikos” 

G. 
Urmulevičiūtė 

 PMMC 18 Lt Rusų kalbos mokytojai, 
pasirinkę programą ir dalyvavę 
1 seminare 
 

13 12 6 val. seminaras ,, Kūno kultūros 
svarba mokiniui“ 

M. Cariova, L. 
Totilienė,,Šalti-
nio” prog. 
mokyt. met. 

 ,,Šaltinio“ 
pagrindinė 
mokykla 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

,,Šaltinio“ progimnazijos 
pradinių klasių mokytojai 

14 10 6 val. seminaras „Darbas su 
nemotyvuotu klientu“ 

E. Karmaza, 
psichologas VšĮ 
„Psichodramos, 
grupinės 
pagalbos ir 
mokymų 
centras „EOS 
grupės“ 

 Kultūros rūmų 
konferencijų 
salė 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Mokytojai, socialiniai 
pedagogai, visuomenės 
sveikatos specialistai   
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki kovo 5 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

17 9.30 8 val. seminaras  ,,Metodinio rinkinio 
“Pažink Europą” pristatymas ir metodų 
išbandymas“ 

L. Ragauskas  PMMC Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Istorijos ir geografijos 
mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki kovo 5 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 



Surinkus reikiamo dydžio 
grupę, neberegistruosime 

18 10 12 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos matematikos 
mokytojams 1 seminaras ,, Nuo 
matematikos pamokos vadybos iki 
aktyvaus mokinio” 

V.Tamašauskas
Šiaulių 
Didždvario g. 
mok.ekspertas 
E. Buivydas, 
Šiaulių 
Didždvario g. 
mokytojas, ŠU 
dėstytojas 

 PMMC 20 Lt Matematikos mokytojai, 
pasirinkę programą arba 
norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki kovo 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

19 13 6 val. seminaras „Socialinių 
darbuotojų vaidmuo nustatant švietimo 
pagalbos poreikį ikimokykliniame 
vaiko amžiuje“ 

PPT specialistai  PMMC Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Seniūnijų socialiniai 
darbuotojai 

19 13 6 val. seminaras ,, Vystymosi 
psichologijos dėsningumai ir ypatumai. 
Įgūdžiai, kuriuos turi suformuoti vaikui 
mokytojai ir tėvai paauglystės 
laikotarpiu“ 

R. Butkienė, 
psichologė 

 Lauksargių 
pagrindinė 
mokykla 

Iš 
Lauksargių
pagr. m-
klos lėšų 

Lauksargių pagrindinės 
mokyklos vadovai, mokytojai 

21 13 6 val. seminaras ,,Efektyviausi veiklos 
metodai ir originalios ugdymo 
priemonės neformaliajame švietime: 
patirtis, ieškojimai, atradimai".  
 

A. 
Vilkauskienė, 
Tauragės MKC 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

Vyks 
Tauragės 
MKC 
mokytojų 
sukurtų 
ugdymo 
priemonių 
paroda-
prezentacija 

Moksleivių 
kūrybos 
centras 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

MKC darbuotojai, būrelių 
vadovai, pavaduotojai, 
atsakingi už neformalųjį 
ugdymą, visi besidomintys 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki kovo 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

24 11 6 val. seminaras  ,,Streso ir įtampos 
valdymas“ 

V. Pikčiūnas, 
VŠĮ ,,Ateities 
lyderiai“ 
vadovas 

 PMMC 20 Lt Bibliotekininkai, įvairių 
dalykų mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki vasario  10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

25 11.30 6 val. seminaras ,,Asmeninis V. Pikčiūnas,  Gaurės Iš Gaurės Gaurės pagrindinės mokyklos 



tobulėjimas ir motyvacija“ VŠĮ ,,Ateities 
lyderiai“ 
vadovas 

pagrindinė 
mokykla 

pagr. m-
klos lėšų 

vadovai, mokytojai 

26 12 12 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojams  2 seminaras ,, Mokytojo 
asmenybės potencialo plėtotė. 
Pavyzdžio galia” 

V. Servutienė, 
psichologė 

 PMMC 18 Lt Ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojai, pasirinkę programą 
ir dalyvavę 1 seminare arba 
norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 

29 10.30 6 val. seminaras ,,Teipavimo 
pagrindai sporte“ 
 

T. Puzara, 
Vilniaus futbolo 
klubo 
,,Žalgiris“ ir 
nacionalinės 
vyrų rankinio 
rinktinės 
kinezeterapeu-
tas, Vilniaus 
kolegijos 
dėstytojas 

Būtina 
sportinė 
apranga 

Sporto 
mokykla 

20 Lt Sporto treneriai, kūno 
kultūros mokytojai 
 
Gali dalyvauti norintys 
pradinių klasių mokytojai, 
dėstantys kūno kultūrą 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki kovo 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. matematikos kvalifikacijos tobulinimo programa 2013/2014 m. m., kuri yra sudaryta iš tokių seminarų: 
1. ,, Nuo matematikos pamokos vadybos iki aktyvaus mokinio “ (6 val.; lektoriai - V.Tamašauskas, Šiaulių Didždvario g. mok.ekspertas, E. Buivydas, 
Šiaulių Didždvario g. mokytojas, ŠU dėstytojas ), vyksiančio 2014 m. kovo  18 d. 10 val.  Seminaro kaina - 20 Lt 
2. ,, Interneto psichologinis poveikis: galimos pasekmės ir kontrolės galimybės“ (6 val.; lektorius – Arvydas Liepuonius, soc. m. dr., psichologas), 
vyksiančio 2014 m. balandžio 5 d. 11 val. Seminaro kaina – 18 Lt. 

Kviečiame matematikos 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                             
                                                                                                                                                                 

Die
na  

Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

1 8.30 
išvyksta  

nuo 
Tauragės 
autobusų 

stoties 

Šiaurės regiono vyresniųjų klasių (9-12 ) mokinių matematikos 
varžytuvės  

ŠPU 9-12 kl. mokiniai, 
laimėję rajono 
olimpiados etape I ir 
II vietas 

R. Šiurnienė 
V. Bliūdžiutė 

3 15.00 Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Dalyvavimas 
būtinas. 
(Jei nėra galimybės pirmininkui atvykti į pasitarimą, tuomet vietoj savęs 
įgaliokite kitą žmogų) 

PMMC Rajono metodinių 
būrelių pirmininkai 

V. Mejerienė 
R. Kiaulakienė 

4 9.00 Rajoninė 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiada  PMMC 9-12 klasių mokiniai J. Orlovienė 
5 14.30 LMOF rajoninės šaudymo varžybos  Martyno 

Mažvydo 
progimnazijos 
šaudykla 

5-12 klasių mokiniai K. Bauža 

5 8.30 Rajoninė 4-okų, pradinių klasių mokinių, matematikos olimpiada  Jovarų pagrindinė 
mokykla 

4 klasių mokiniai J. Rimkuvienė 
S. Puteikienė 

5 13.00 Metodinis pasitarimas ,,Dėl  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 
mokiniams, turintiems spec. ugdymo (-si) poreikių „ 

PPT Spec. pedagogai, 
logopedai 

A. Šulcienė 

6 14.00 LMOF rajoninės tinklinio varžybos Žalgirių 
gimnazija 

10 merg., 10 bern. 
1998 m. gimimo ir 
jaunesni 

J. Sparnauskienė 
I. Steponaitienė 

6 9.00 Rajoninė 7 – 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada  Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

7-8 klasių mokiniai J. Pukelienė 
Martyno Mažvydo 
progimnazijos anglų 



kalbos mokytojos 
6 13.00 Metodinių konsultacijų  „Menų mokyklinio brandos egzamino 

vertinimas“  sklaida.  
Žalgirių 
gimnazija 

Menų mokytojai N. Stašaitienė 
V.Karbauskienė 

6 8.55 Atvira integruota biologijos ir kūno kultūros pamoka 7 klasėje 
,,Organizmo atsakas į fizinį krūvį" 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Biologijos, kūno 
kultūros mokytojai 

R. Lebrikienė 
R.Savickienė 
J.Sabutis 

7 9.00 Rajoninė 5-12 klasių mokinių  technologijų olimpiada PRC Mokiniai A.Paulauskienė 
7 16.00 Rajoninės mokinių dailės olimpiados „Mažosios Lietuvos kultūrinis 

palikimas“ kūrybinių darbų parodos atidarymas, laureatų 
apdovanojimai.  

B. Baltrušaitytės 
viešoji biblioteka 

Dailės olimpiados 
dalyviai (mokiniai ir 
mokytojai)  
 
 

V. Karbauskienė 

8 7.30 
išvyksta 
nuo 
Tauragės 
autobusų 
stoties 

Regioninis meninio skaitymo konkursas Kazlų Rūda Aurimas Žukauskas  
,,Versmės“ gimnazija 
Miglė Vaitiekutė 
,,Šaltinio“ 
progimnazija 

A. Anulienė 
 
D. Albrechtienė 

13 8.50 Dorinio ugdymo ( Romos  katalikų tikybos) mokytojų metodinė diena: 
,, Mokome ir mokomės“: 
1.Atvira integruota pamoka ,,Kryžiaus simbolika krikščionybėje. Jo  
raiška mene“. 
2. Susitikimas su Vyskupu ir Telšių katechetikos centro specialistais 
 

Tarailių 
progimnazija. 
Renginio tęsinys 
vyks Dekanato 
parapijos 
namuose 

Katalikų tikybos 
mokytojai 

J. Lunskienė 
D. Vaitkevičienė 

14 10.00 Rajoninė geografijos olimpiada ,,Gaublys“ 6-8 klasių mokiniams  PMMC 6-8 klasių mokiniai D. Jonikienė 
17 14.00 LMOF rajoninės smiginio varžybos Žalgirių 

gimnazija 
2 merg., 2 bern.  
Amžius neribojamas 

R. Brazaitis 
S.Girulis 

19 14.00 LMOF rajoninės šaškių varžybos Sporto mokykla Komanda: 1 merg. ir 
3 bern.(4 ir žemesnių 
klasių mokiniai)  

A.Bitinas 
M.Cariova 

19 14.00 LMOF rajoninės šaškių varžybos Sporto mokykla Komanda: 1 merg. ir 
3 bern.(5 - 12 klasių 
mokiniai) 

A.Bitinas 
M.Cariova 

19 12.30 Regiono gimnazijų debatų turnyras ,,Versmės“ 
ginmnazija 

Regiono gimnazijos D. Miknevičius 

18 Po 
seminaro 

Metodinis pasitarimas ,,Matematikos ugdymas užsienyje ir 
 Lietuvoje. Dabartis ir perspektyvos“ (informacija iš respublikinės  

PMMC Matematikos 
mokytojai 

E. Asačiovienė 



konferencijos,  stažuotės Vokietijoje ir išvykos į Estiją sklaida) 
25 9.50 Atvira integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka ,,Šeimos  

vertybės lietuvių literatūroje ir gyvenime“ 
P.S.  Po pamokos mokytojai galės dalyvauti gimnazijoje  
vyksiančiame seminare ,,Kūrybiškas mokymas(-is)“ 
 

Žygaičių 
gimnazija 

Pageidaujantys 
dalyvauti renginyje 
registruojasi el.p.a. 
jurgab.z@gmail.com 
iki kovo 18 d. 

J. Beitienė 

20 9.00 Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ Mokykla 1-12 klasių mokiniai Direktoriaus ĮSAK. 
paskirti mokytojai 

21 10.00 5-8 klasių mokinių rajoninė biologijos olimpiada  Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

5-8 klasių mokiniai R. Lebrikienė 

26 10.00 Kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas 
Martyno Vainilaičio 81-osioms gimimo metinėms ir teatro metams 
paminėti 

MKC Rajono kaimo 
mokyklų pradinių 
klasių mokiniai 

L. Varanavičienė 
B. Stankienė 
V. Berešnienė 
A.  Linkienė 

27 17.30 Rajono gimnazijų mokinių, tėvų, mokytojų ,,Protų mūšis“ ,,Versmės“ 
gimnazija 

Mokiniai, mokytojai, 
tėvai 

M. Mackevičiūtė 

28 10.00 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada  ,,Šaltinio“ 
progimnazija 

5-8 klasių mokiniai  N. Šiškauskienė 

 
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 

Individualios psichologo konsultacijos. PPT 
(registruotis iš anksto) 

Ina Kalvanienė 
psichologė 



IV 15.00-18.00 
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 

Kovo 5 d. 13.00 Specialiųjų pedagogų metodinis susitikimas „ Dėl Pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių“ 

PPT Lina Visockienė 
spec. pedagogė  

 
Kovo 5 d. 13.00 Paskaita „Auklėtojų padėjėjų vaidmuo kuriant palankią 

psichologinę aplinką darželio grupėje“. 
VRMC Pušelė Ina Kalvanienė 

psichologė 
Kovo 19 d. 10.00 Netradicinė pamoka rajono mokyklų mokinių tarybos atstovams 

„Emocinis intelektas ir patyčios mokykloje“ 
PPT 

(registruotis iš anksto) 
Eglė Ramanauskaitė 

psichologė 
Kovo 19 d. 13.00 Seminaras Tauragės raj. seniūnijų socialiniams darbuotojams 

„Socialinių darbuotojų vaidmuo nustatant švietimo pagalbos 
poreikį ikimokykliniame vaiko amžiuje“. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

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 
 


