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TAURAG S  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2016 M. BALANDŽIO  M N.  
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 

Die-

na 

Lai-

kas 

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai 

5 13 6 val. seminaras 

,,Užduočių, skatinančių 
mokinių aukštesniųjų 
m stymo gebėjimų 
ugdym si rengimasį 

Doc. dr. V. 

Sičiūnienė, LEU 

 PMMC 13 eurų Matematikos ir pradinių 
klasių mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 3 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

13 10 6 val. seminaras 

,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 
strategijosį 

Lektorių komanda 
iš Klaipėdos 

 PMMC 8 eurai 

(Pažymėji-
mai – 

Klaipėdos 
kolegijos 

Mokymo ir 

paslaugų 
centro) 

Aukl tojų pad j jos 

 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 11 d.  el. paštu 

mpc@kvk.lt; tel. 8-46 250951; 

865699589 

14 12 6 val. seminaras ,,Vaiko 

piešinio paslaptys. 
Kūrybiškumo ugdymasą 

A.Macaitė, 
psichologė 

 Vytauto 83, 

Tauragės 
viešbutis, 
314 

kabinetas 

13 eurų Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  



iki balandžio 9 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

18 13 6 val. seminaras 

,,Klasikinių ir šiuolaikinių 
istorijos mokymo 

metodikų dermė 
atnaujintuose „Laikas 7–
12į vadovėliuoseį 

I.Kapleris Leidyklos 

,,Briedis“ 

renginys 

PMMC Pažymėji-
mas – 1 

eur. 

Istorijos mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 9 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

19 13 6 val.  seminaras 

,,Kūrybinių idėjų 
gyvendinimas aplinkoje, 

skatinančioje vaiko 
iniciatyv  ir saviraišk į 

D. Klinavičienė, 
Kauno l/ d 

,,Aušrinėį aukl. 

Eksp. 

 PMMC 13 eurų Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 
aukl tojos 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

19 13 6 val. seminaras 

,,Problemų sprendimų 
gr stas mokymasisį 

L. Gražienė, 
mokytoja ekspertė 

 Jovarų 
pagrindinė 
mokykla 

13 eurų Biologijos, fizikos, chemijos 

mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 9 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

20 13 6 val. seminaras 

,,Bendradarbiaujant gimsta 

idėjosį 

V. Skiepenaitienė 

V/ Bliūdžiutė 

E. Ramanauskaitė 

A. Kuzmarskienė 

 ,,Versmėsį 

gimnazija 

Pažymėji-
mas – 1 

eur. 

Matematikos mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 9 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

22 9 Pleneras – seminaras 

,,Tautinis paveldas 

šiuolaikiniame 
technologiniame ugdymeį 

A.Paulauskienė 

E. Jurevičius 

J. Ječienė 

J.Geštautienė 

Išvykstame iš 
autobusų 
stoties 8.00 val. 

„Versmės“ 

Šilalės raj. 
Upynos 

Stasio ir 

Girėno 

Pažymėji-
mas – 1 

eur. 

Technologijų mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  



gimnazijos 

mokykliniu 

autobusu, 

kelionės kaina 
apie 2,50 eur. 

mokykla Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

22 13 6 val. seminaras 

,,Netradiciniai ugdymo 

metodai lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokoseį 

P. Gedvilas, Šilalės 
raj. Kaltinėnų A. 
Stulginskio mokyt. 

met. 

 PMMC 13 eurų Lietuvių kalbos mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

25 12 6 val. seminaras  

,, Z kartos ugdymo 

strategijosį 

A.Šarskuvienė  Skaudvilės 
gimnazija 

Iš 
Skaudvilės 
gimnazijos 

lėšų 

Skaudvil s gimnazijos 
vadovai, mokytojai 

25 13 6 val. seminaras 

,,Pedagoginės kūno 
kultūros pamokos 
naujovėsį 

dr. doc. 

A.Šarkauskienė, 
Klaipėdos 
universitetas 

 PMMC 13 eurų Kūno kultūros ir pradinių 
klasių mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 5 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

26 12 6 val. seminaras 

,,Sėkmingos komandos 
formavimasį 

Ž. Gelgota  PMMC 13 eurų Dorinio ugdymo, mokyklos 

vadovai, įvairių dalykų 
mokytojai, visi norintys 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

27 13 6 val. seminaras ,,Dainų 
kūryba vaikams ir ne tikį 

M. Jončienė, l/ d 
,, žuoliukasį 

 PMMC Pažymėji-
mas – 1 

eur. 

Muzikos mokytojai, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 



aukl tojai 
 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

28 13 6 val. seminaras 

,,Netradicinių aplinkų 
kūrimas užsienio kalbų 
pamokoseį 

D. Brukienė, 
Kauno S. Dariaus ir 

S. Girėno mokytoja 
ekspertė 

 Jovarų 
pagrindinė 
mokykla 

13 eurų Rusų, anglų, vokiečių kalbų 
mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki balandžio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

Parengė 

Inga Murauskaitė, metodininkė 

 

 

 

 

METODIN  VEIKLA 

 

Diena  Laikas 

(val) 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

5 13.00 Teisinių žinių konkursas „Temidėį Tauragės 
policijos 

komisariato 

salė 

Dalyvauja mokyklų 
komandos 

Tauragės apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas, Raimonda

Žvynakienė 

5 15.00 Lietuvos moksleivių žaidynių šaškių varžybos 
visų amžiaus grupių moksleiviams. 
 

Sporto 

mokykla 

Dalyvauja mokyklų 
komandos 

Sporto mokykla 

6 14.00 Istorijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas 
dėl bendradarbiavimo su Tauragės krašto 
muziejumi. 

PMMC Istorijos mokytojų 
metodinio būrelio taryba 

V. Okienė 



8 13.30 Rajoninė kraštotyros konferencija „Kraštotyrinės 
medžiagos panaudojimas pamokoseį 

PMMC  Aušros pagr. mokyklos mokytoja L. 
Trijonienė 

12 15.00 Lietuvos moksleivių žaidynių pradinių klasių 
mokinių šachmatų žaidynės 

Sporto 

mokykla 

Dalyvauja mokyklų 
komandos 

Sporto mokykla 

13 13.00 Rajoninio turo mokinių folklorinių šokių 
varžytuvės „Patrepsynės 2016į 

Šaltinio 
progimnazija 

Dalyvauja 

užsiregistravusios 
mokyklų komandos 

„Šaltinioį progimnazijos mokytoj

A. Rumšienė 

13 15.00 Badmintono turnyras „Sportuok su mokytojuį „Versmėsį 

gimnazija 

Visi norintys rajono 

mokytojai 

Kūno kultūros mokytoja 
V.Šetkuvienė 

14 10.30 Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių jaunųjų matematikų 
olimpiada. 

Jovarų 
pagrindinė 
mokykla 

5 – 8  klasių mokiniai ir 
mokytojai – komisijos 

nariai 

Žygaičių gimnazijos matematikos 
mokytoja V.Bliūdžiūtė 

14 13.00 Konkursas „Raštingiausias ketvirtokasį  „Šaltinioį 

progimnazija 

4 klasių mokiniai ir 
mokytojai – komisijos 

nariai 

J. Girulienė, R. Stumbrienė 

14 13.00 Regioninis anglų kalbos konkursas moksleiviams 
„FameLab at school – Šlovės laboratorija 
mokyklojeį 

„Žalgiriųį 

gimnazija 

8-12 klasių mokiniai Žalgirių gimnazijos anglų kalbos 
mokytojos G.Kolesnikova, 

J.Pukelienė 

18 

 

11.00 Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada. 

„Šaltinioį 

progimnazija 

5 – 8  klasių mokiniai ir 
mokytojai – komisijos 

nariai 

„Žalgiriųį gimnazijos mokytoja Vida

Laurinaitytė 

19 15.00 Spec. pedagogų ir logopedų metodinis 
susirinkimas „Rekomendacijos mokiniams 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikiųį. 

PMMC Spec. pedagogai, 

logopedai 

Tarailių progimnazija, l.d. 
„ žuoliukasį ir „Pušelėį 

20 12.00 Socialinių pedagogų metodinė diena „Terapiniai 

užsiėmimai socialiniams pedagogamsį 

Vytauto g. 83 Soc. pedagogai Soc. pedagogė Jovita Miškenienė

20 14.00 Rajono kūno kultūros mokytojų konferencija PMMC  J. Sparnauskinė ir kūno kultūros 
mokytojų metodinio būrelio taryba

21 14.00 Pavasario krosas (5 – 8 kl., 500m).  

Kroso estafetės 9 – 12 kl., (komandoje 2 berniukai 

ir 2 mergaitės) 

Tauragės 
Vasaros 

estrada 

Mokyklų komandos „Versmėsį gimnazijos kūno kultūros 
mokytojai 

26 13.00 Rajoninis anglų kalbos renginys „ŠEKSPYRAS 
KITAIPį 

„SHAKESPEARE IS ALIVE AND COOLį 

„Versmėsį 

gimnazija 

Kviestų Tauragės 
apskrities bendrojo 

lavinimo mokyklų 8 – 12 

klasių moksleiviai 

„Versmėsį gimnazijos anglų kalbos 
mokytojos 



27 11.00 Dailės mokytojų metodinė diena „Pasidalijimas 

ger ja patirtimiį 

 

PMMC Rajono dailės mokytojai Dailės mokytojos: Jurga Išorienė, 
Gitana Budginienė 

27 10.00 Pradinių klasių mokinių ,,Saugokime jaunas 
gyvybes keliuoseį ŠVIESOFORO konkursas. 
Rajoninis turas. 

 

M.Mažvydo 
progimnazija 

Pradinių klasių mokiniai 
ir jų mokytojai. 

M.Mažvydo prog. direktoriaus 
pav. ugdymui V.Venckienė ir 

pradinių klasių mokytojos: 
G.Martinavičienė, A.Žilienė, 
R.Urbutienė, R. Skrodenienė, 
R.Ambrolaitienė 

28 13.00 Rajoninis 4 - 6 klasių mokinių anglų kalbos 
meninio skaitymo konkuras ,,I’m happy because I 
love...” 

 

„Aušrosį 

pagrindinė 
mokykla 

4 – 6 klasių mokiniai Anglų kalbos mokytojos 
G.Kolesnikova D.Kiliokaitienė 

28 13.00 LMŽ Tauragės BLM mokinių virvės traukimo 
varžybos 

 

Skaudvilės 
gimnazija 

Rajono mokyklų 
komandos 

Skaudvilės gimnazijos kūno kultūros 
mokytojas J. Šiurys 

29 11.00 Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo staigų šokio, sporto ir sveikatingumo 
projekto „Šokio manija 2016į gyvendinimas 

Kiekvienoje 

ugdymo 

staigoje 

 projekt  sijungusios 
ugdymo staigos 

Tauragės lopšelio–darželio „
Žvaigždutėį priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

29 16.00 Tradicinis rajoninis šiuolaikinio šokio festivalis  
„Šokio oazė 2016į, skirtas tarptautinei šokio 
dienai paminėti.  

Tauragės 
kultūros 
centras 

Rajono ugdymo staigų 
šokių kolektyvai 

Šokių metodinio būrelio pirmininkė 
Jolita Urbutė 

 Data ir 

laikas 

derinami 

Rajono ikimokyklinio ugdymo staigų auklėtinių 
meninio skaitymo konkursas. 

  Tauragės v. l. – d. „ žuoliukasį 

pedagogai ir Sabina Laurinavičienė 

 

Parengė 

Vilma Vaičekauskienė, metodininkė 

 

 

PEDAGOGIN S – PSICHOLOGIN S TARNYBOS VEIKLA 

 

Diena Laikas  Veikla  Vieta  Atsakingi 

Vis  mėnes  II, III, V 

8.00 – 12.00 

Vaiko geb jimų vertinimas. Asmens galių ir sunkumų, 
raidos ypatumų ir sutrikimų, pedagoginių, psichologinių 

PPT 

(registruotis iš anksto) 
PPT specialistai 



asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas. 

Vis  mėnes  IV  8.00-12.00 

 

Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų 
konsultavimas bei metodinė pagalba. 

PPT PPT specialistai 

Vis  mėnes  I    12.00-17.00 

IV  13.00-16.00 

V 12.30-13.30 

Individualios psichologo konsultacijos. PPT 

(registruotis iš anksto) 
Vaida Mačiulienė 

Psichologė 

Vis  mėnes  I  8.00-15.00 

IV 8.00-15.00 

 

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. PPT 

(registruotis iš anksto) 
Lina Visockienė 

spec. pedagogė  
 

Vis  mėnes  IV 

8.00-11.00 

 

Individualios logopedo konsultacijos. PPT 

(registruotis iš anksto) 
Vida Baracevičienė 

Logopedė 

Vis  mėnes  
 

IV    13.00-15.00 Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai (dalyvauja teismo 

sprendimu pareigoti tėvai bei užsiregistravę socialinės 
rizikos šeimų tėvai). 

PPT Vaida Mačiulienė 

psichologė 

 

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis  telefonu: 71511 

I, II, III, IV 8.00-17.00     V 8.00-16.00 

                  

     

Parengė  
Lina Visockienė, 
PPT vadovė 
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