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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 
Die-
na 

Lai-
kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

3 12 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos rusų kalbos mokytojams 
3 seminaras ,, Mokymosi motyvacijos 
skatinimas” 

J. Vengalienė, 
Kauno Dainavos 
vid. m-klos dir. 
pav. ugdymui 

 PMMC 18 Lt Rusų kalbos mokytojai, 
pasirinkę programą arba 
norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 
 
Gali dalyvauti vokiečių kalbos 
mokytojai. Jiems seminaro 
kaina – 20 Lt, pažymėjimas 
bus išduotas po seminaro 

4 11 12 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos matematikos 
mokytojams 2 seminaras ,, Interneto 
psichologinis poveikis: galimos 
pasekmės ir kontrolės galimybės ” 

A. Liepuonius, soc. 
m. dr., psichologas  
 

 PMMC 18 Lt Matematikos mokytojai, 
pasirinkę programą arba 
norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 

4 11 6 val. seminaras ,, Kaip pamatuoti 
tobulėjimą?“ 

J. Lazdauskienė, V. 
Bivainienė, I. 
Siutilienė, 
,,Šaltinio” 
progimnazija 

 ,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Šilutės rajono ugdymo įstaigų 
vadovai 

7 14 Leidyklos ,,Šviesa“ informacinis 
renginys  „Istorijos ir geografijos 
mokomės tiriant“ 

R. Kučinskienė, 
švietimo sistemos 
koordinatorė 

 PMMC Nemoka-
mas, 
pažymėji-
mai nebus 

Istorijos ir geografijos 
mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 



išduodami Iš anksto registruotis  
iki balandžio 3 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

8 12 6 val. seminaras ,,Komunikacinės 
kultūros ugdymas lietuvių k. 
pamokose: ugdymo priemonių ir 
metodų įvairovė bei vertinimo normos" 

L. Buliuolienė, L. 
Daukšaitė, Kauno 
Rokų vid. m-kla 

 PMMC 20 Lt Pradinių klasių mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 4 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

8 13 6 val. seminaras ,,Tiltas į vaiko širdį" V. Buivydienė, N. 
Juknienė, A. 
Marinienė, 
,,Šaltinio“ prog. 
mokyt.  

 ,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

,,Šaltinio“ progimnazijos 
klasių auklėtojai 

9 13 6 val. seminaras ,,Taikomoji robotika 
14+ su Lego Mindstorms EV 3“ 

R. Remeikienė, 
mok. met. 

 Žalgirių 
gimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

IT mokytojai 

11 11.30 Teorinė praktinė tėvų – mokinių- 
mokytojų konferencija- seminaras 
,,Aš – šeima - mokykla“ 

A. Valantinas, 
Mykolo Riomerio 
universiteto 
Psichologijos 
instituto docentas 

 ,,Versmės“ 
gimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Iš anksto užsiregistravę 
mokytojai 
 
Tikslesnė informacija el. 
paštu 
gimnazija.direktore@tvk.lt 
Tel. 61922 

14 10 6 val. seminaras  ,,Fotografijos 
istorijos apžvalga. Technikos naujovės. 
Lietuvos fotomeno apžvalga.“ 

R. Vaitkus, 
fotografas, MKC 

 Moksleivių 
kūrybos 
centras 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Dailės  mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

14 14 Leidyklos ,,Šviesa“ informacinis 
renginys ,,Naujas, šiuolaikiškas 
priešmokyklinio ugdymo priemonių 
komplektas „OPA – PA!” 

R. Kučinskienė, 
švietimo sistemos 
koordinatorė 

 PMMC Nemoka-
mas, 
pažymėji-
mai nebus 
išduodami 

Priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

15 10 6 val. seminaras ,,Mokinių mokymosi M. Vilkonienė, ŠU,  Tarailių Iš Tarailių Tarailių progimnazijos 



veiklos stebėsena ir pažangos        
į(si)vertinimas” 

NMVA progimnazija progimna-
zijos lėšų 

vadovai, mokytojai 

15 15 6 val. seminaras ,,SMART lentos 
panaudojimas pamokose“ 

G. Banzinienė, L. 
Bardzilauskienė, 
mok. met. 

 Suaugusiųjų 
mokymo 
centras 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Suaugusiųjų mokymo centro 
vadovai, mokytojai 

16 10.30 6 val. seminaras „Mokyklos veiklos ir 
pamokos kokybės tobulinimas 
panaudojant IQES online Lietuva“. 
Mokymasis bendradarbiaujant“ 

B. Krapauskienė, 
Kauno šv. 
Pranciškaus m-klos 
dir. pav., N. 
Mažeikienė, Kauno 
„Nemuno“ pagr. m-
klos dir. pav. 

 PMMC Pažymėji-
mas – 2 Lt 

1 atstovas iš mokyklos 
 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 4 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

16 11 6 val. seminaras ,,Mokymosi pagalbos 
mokiniui teikimas. Mokyklos ugdymo 
pagalbos formavimas“ 

R. Krasauskienė, 
Vilniaus Žemynos 
g. direktorė 

 ,,Versmės“ 
gimnazija 

Iš 
,,Versmės“ 
gimnazijos 
lėšų 

,,Versmės“ gimnazijos  
vadovai, mokytojai 

16 12 6 val. seminaras ,,Sėkmingos 
pamokos receptai“ 

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

 Batakių 
vidurinė 
mokykla 

Iš Batakių 
vid. m-klos 
lėšų 

Batakių vidurinės mokyklos 
vadovai, mokytojai 

17 9 6 val. seminaras  ,,Efektyvus 
bendravimas“ 

I. Kalvanienė, 
psichologė 

 Lomių 
pagrindinė 
mokykla 

Iš Lomių 
pagr.m-
klos lėšų 

Lomių pagrindinės mokyklos 
vadovai, mokytojai 

17 10 6 val. seminaras ,, ,,Pilietinės 
kompetencijos pagrindai mokykloje” 

Doc. L. Degėsys, 
LEU  

 Jovarų 
pagrindinė 
mokykla 

Iš Jovarų 
pagr.m-
klos lėšų 

Jovarų pagrindinės mokyklos 
vadovai, mokytojai 

24 12 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos  katalikų tikybos 
mokytojams 2 seminaras  ,,Kaip 
malda gali padėti tobulėti" 
 

A. Sabaliauskas, 
Žemaičių 
Kalvarijos 
bazilikos vikaras 
kanauninkas, 
teologijos 
licenciatas, Telšių 
Vyskupo Vincento 
Borisevičiaus 

 PMMC 18 Lt Katalikų tikybos mokytojai, 
pasirinkę programą arba 
norintys dalyvauti, bet 
neketinantys gauti pažymėjimo 
 
 



kunigų seminarijos 
dėstytojas   

28 14 6 val. seminaras ,,Darbas su gabiais 
vaikais taikant netradicines ugdymo 
formas" 

A. Paulauskienė, 
mok. eksp. 

 ,,Versmės“ 
gimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Iš anksto užsiregistravę dailės 
ir technologijų mokytojai 
 
Tikslesnė informacija el. paštu  
paudra68@gmail.com 

29 13 6 val. seminaras ,,Lietuvių kalbos 
brandos egzamino vertinimo 
aktualijos“  

T. Komarienė, 
mokyt. met 

 Žalgirių 
gimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Lietuvių kalbos mokytojai 

29 13 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos evangelikų- liuteronų 
tikybos mokytojams   ,,Biblijinė 
teologija ir krikščioniškoji etika“  3 
seminaras  ,,Krikščioniškasis 
tapatumas “ 

Dr. Charles 
Evanson 
Dr. Darius 
Petkūnas 

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

29 14 6 val. seminaras ,,Efektyvus ir naujus 
reikalavimus atitinkantis laiško 
rašymas“  

V. Jucienė, V. 
Liaudanskienė, 
mok. met. 

 Žalgirių 
gimnazija 

Pažymėji-
mas – 2 Lt 

Anglų  kalbos mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 23 d.  el. paštu 
vaidajuce@yahoo.com 

 

Parengė 
Inga Murauskaitė, programų koordinatorė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     METODINĖ VEIKLA                             
                                                                                                                                                                 

Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

1 10.00 Elektroninis konkursas ,,Išmanioji diena 2014“ Skaudvilės gimnazija Rajono gimnazijų ir 
Batakių vidurinės 
mokyklos komandos 

R. Šiurnienė 

2 14.00 Respublikinė muziejų apžiūra ir gerosios patirties sklaida. 
Nuveiktų darbų aptarimas ir pristatymas. 

PMMC  Kraštotyros būrelio 
vadovai 

L. Trijonienė 

2 15.00 Rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos 
pasitarimas 

Žalgirių gimnazija Rajono anglų kalbos 
mokytojų metodinio 
būrelio tarybos nariai 

J. Pukelienė 

3 11.30 Rajono bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, progimnazijų 
skirtingų gebėjimų mokinių viktorina-konkursas ,,Žinoti sveika“ 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Skirtingų gebėjimų 
turintys mokiniai  

L. Visockienė 
N. Juščiuvienė 
 

3 10.00 Tauragės rajono priešmokyklinio ugdymo grupių skaitovų 
konkursas ,,Gamtos taku – 2014‘‘ (9.30 val. nuo autobusų stoties 
visus dalyvius į Gaurę nuveš mokinių autobusas) 

Gaurės pagrindinė 
mokykla 

Priešmokyklinio 
ugdymo auklėtiniai 

D. Eičienė 
S. Gestautienė  
 

3 14.00 Ekonomikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas dėl renginio 
mokiniams 

Žalgirių gimnazija Tarybos nariai: L. 
Trijonienė, V. 
Endrijaitienė 

I.Brazauskienė 

4 15.00 Šiuolaikinio šokio šventė  ,,Šokio pasaulyje – 2014‘‘ 
                                 

Kultūros centras, 
Tauragė 

Ugdymo įstaigų šokių 
būrelių kolektyvai, 
šokių studijos 

V. Jurgilevičienė 

5 06.00 Česlovo Kudabos konkursas (Autobusas užsakytas. 
Mokiniai ir mokytojai bus vežami nuo Tauragės autobusų stoties. 
Išvyksta 6.00 val.) 

Vilnius Atrinkti 6-12 klasių 
mokiniai 

J. Orlovienė 

8 9.00 Neformalaus ugdymo pavaduotojų metodinė diena Gaurėje 
(8.30 val. nuo pilies aikštelės į Gaurę nuveš mokyklinis autobusas) 

Gaurės pagr. mokykla 
 

Pavaduotojos, 
kuruojančios 
neformalųjį ugdymą.  

E. Butkienė 

9 11.00 Rusų kalbos festivalis „APIE VISKĄ RUSIŠKAI“ - «OBO VSIOM 
PO-RUSSKI» 
 

,,Versmės“ gimnazija 9 – 10 klasių 
mokiniai 

R.Jankauskienė, 
V.Kančauskienė. 

9 12.00 Respublikinė ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada 
(pradinukų) 

PMMC 4 kl. mokiniai  pagal 
sąrašą- kvietimą 

R. Kiaulakienė 
J. Rimkuvienė 

9 14.00 Konkursas ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ PMMC Užsiregistravę D. Bajorinienė 



mokiniai 
10 10.00 Tarptautinė anglų kalbos konferencija ,,Mano ateitis – mano 

rankose“ 
Žalgirių gimnazija Latvijos, Rusijos, 

Lietuvos mokyklų , 
gimnazijų, 
progimnazijų 
delegacijos. 

J. Pukelienė, rajono 
anglų kalbos mokytojų 
metodinio būrelio taryba, 
Žalgirių gimnazijos anglų 
kalbos mokytojai. 

11 14.00 Šiuolaikinio šokio šventė Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Šokių kolektyvai R. Artimavičienė 

11 14.00 Integruotas projektas  „Tarp Žemės ir Kosmoso - 2014”, 
tarptautinei aviacijos ir kosmonautikos dienai paminėti ir skirtas 
pirmųjų lietuviškų palydovų startui į kosmosą. 
Renginyje dalyvaus pirmojo lietuviško palydovo LitSat - 1  
kūrėjai: 
2.Lietuvos Kosmoso mokslo ir technologijų instituto direktorius, 
VGTU AGAI Aviacinės mechanikos katedros docentas  
dr. Domantas Bručas; 
3.Kauno technologijos universiteto Elektronikos fakulteto 
magistrantas  Algis Karpavičius 

Žalgirių gimnazija, 
aktų salė 

Jurbarko ir Tauragės 
rajono fizikos  
mokytojai ir jų 
mokiniai.  
Žalgirių gimnazijos 
bendruomenės nariai. 
Tauragės miesto 
bendruomenės nariai. 
 

A. Kiniulis, Žalgirių 
gimnazijos mokytojas 
ekspertas 

18 10.00 Lietuvos mokinių (5-8 klasių) biologijos olimpiados respublikinis  
etapas 

Šiaulių universitetas Komisijos atrinkti 
gabiausi mokiniai ir 
atsakingi mokytojai 
vertintojai 
(informacija bus 
pateikta) 

R. Lebrikienė, M. Mažvydo 
progimnazijos vyresnioji 
biologijos mokytoja. 
 
G. Liutkienė, ,,Šaltinio“ 
progimnazijos biologijos 
mokytoja metodininkė. 
 
A. Vaičiūnienė, ,,Aušros“ 
pagrindinės mokyklos 
biologijos mokytoja 
metodininkė. 
 
I. Žebelienė, Žygaičių 
gimnazijos biologijos 
mokytoja metodininkė. 

22 11.00 Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinė diena  Jovarų pagrindinė 
mokykla (skaitykla) 

Logopedai, specialieji 
pedagogai 

A.Šulcienė 

23 14.00 LMOF  bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos kroso  Vasaros estrada Mišri komanda:  V. Šetkuvienė 



estafetės varžybos 4 berniukai ir 
4 mergaitės 

M.Loveikis 

25 9.00 Pradinių klasių mokinių konkursas ,,Šviesoforas“ (Paraiškas pateikti 
El. paštu jolantarimkuvienu0117@yahoo.com  iki balandžio 20 d.) 
 

,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Pradinukų komandos J. Rimkuvienė 

26 10.00 Lietuvos mokinių (5-8 klasių) matematikos olimpiados 
respublikinis  etapas 

Šiaulių universitetas Komisijos atrinkti 
gabiausi mokiniai ir 
atsakingi mokytojai 
(informacija bus 
pateikta vėliau) 

E. Asačiovienė 
N. Šiškauskienė 
 

28 13.00 BLM lengvosios atletikos keturkovės varžybos Žalgirių gimnazija 2000m. gimimo ir 
jaunesni: 6 mergaitės, 
6 berniukai (komanda 
turi turėti savo 
teisėją) 

R. Brazaitis 

28 14.00 Drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursas-festivalis "Kūrybos oazė" 
 
 
Tikslesnė informacija el. paštu  paudra68@gmail.com 

,,Versmės“ gimnazija Iš anksto 
užsiregistravę 
regiono mokyklų 
mokinių komandos 

A. Paulauskienė 

29 9.00 Lietuvių kalbos ir literatūros 5-8 klasių mokinių olimpiada M. Mažvydo 
progimnazija 

Atrinkti mokiniai V. Laurinaitytė 

30 14.00 BLM virvės traukimo varžybos    ,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Ne jaunesni nei 12 
metų 10 dalyvių, 

M. Cariova 

 
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 

Balandžio 8 d. 13.00 Paskaita „Auklėtojų padėjėjų vaidmuo kuriant palankią 
psichologinę aplinką darželio grupėje“. 

l/d. Žvaigždutė Ina Kalvanienė 
psichologė 

 
Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis  telefonu: 71511 
 I, II, III, IV, V 8.00-17.00 

                              
 
Parengė 
Lina Visockienė, PPT vadovė 
 
 
 


