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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2016 M. GRUODŽIO  MĖN. 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Die-
na

Lai-
kas

Seminaro pavadinimas Lektoriai Pastabos Vieta Kaina Dalyviai

1 13 6 val. seminaras ,,Kaip 
išmokti ir išmokyti 
kritiškai vertinti 
informaciją internete?“

Dalia Balčytytė, 
Lietuvos aklųjų 
bibliotekos 
Informacijos išteklių 
centro vadovės 
pavaduotoja

PMMC 13 eurų Bibliotekininkai

6 13 6 val. seminaras 
,, Bendruomenės stiprybė: 
žmogiškųjų resursų 
efektyvus naudojimas ir 
psichologinio 
mikroklimato gerinimas“

Ramunė Murauskienė, 
psichologė

l/ d 
,,Kodėlčius“

Iš  l/ d 
,,Kodėlčius“ 
lėšų

l/ d ,,Kodėlčius“ vadovai, 
auklėtojai

8 11 6 val. seminaras 
,,Smulkiosios motorikos
lavinimo terapinis 
poveikis vaikams, 
turintiems elgesio ir 
emocijų sutrikimą”

Skaudvilės 
specialiosios 
mokyklos lektorių 
komanda

PMMC Pažymėjima
s – 1 eur.

Spec. pedagogai  ir socialiniai 
pedagogai

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis 

iki gruodžio 5 d.  el. paštu

murauskaite.inga@gmail.com

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


12 10 6 val. seminaras 
,,Naujasis Darbo 
kodeksas: svarbiausios 
naujovės ir jų 
įgyvendinimas įstaigose“

Dr. Vida Petrylaitė, 
Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto 
lektorė

PMMC 13 eurų Ugdymo įstaigų vadovai

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki gruodžio 5 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

12 14 6 val. 
seminaras ,,Kalėdinių 
dovanų dirbtuvės“

Audra Paulauskienė, 
mokytoja ekspertė, 
Gitana Budginienė, 
mokytoja metodininkė,
Rasa Leškienė, 
mokytoja

,,Versmės“ 
gimnazija

Pažymėji-
mas – 1 eur. 

,,Versmės“ gimnazijos 
mokytojai

19 12 6 val. seminaras ,, Kaip 
pasakyti, kad išgirstų, kaip
klausytis, kad suprastum?“

Jūratė Bortkevičienė, 
UAB „Galimybių 
Arsenalas“ psichologė,
edukologė, 
konferencijos 
,,Atsakinga tėvystė" 
idėjos autorė, 
organizatorė bei 
lektorė 

Pagėgių sav. 
Stoniškių 
pagrindinė 
mokykla

Iš Stoniškių 
pagrindinės 
mokyklos 
lėšų

Stoniškių pagrindinės 
mokyklos vadovai, mokytojai

30 10 6 val. seminaras 
,,Individualios mokinių 
pasiekimų pažangos 
matavimas, pokyčių 
fiksavimas ir rezultatų 
analizavimas bei 
panaudojimas mokinių 
pasiekimams gerinti“

Vincas Tamašauskas, 
Šiaulių Didždvario 
gimnazijos mokytojas 
ekspertas

Žygaičių 
gimnazija

Iš Žygaičių 
gimnazijos 
lėšų

Žygaičių gimnazijos 
vadovai, mokytojai

Parengė
Inga Murauskaitė, metodininkė

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


METODINĖ VEIKLA

Die-
na 

Lai-
kas

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

Nuo gruodžio
1d. 

Rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Tapyba 
mentele“.

PMMC Rajono dailės mokytojai

2 14.00 Rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas, 
ekskursija – edukacinė programa Tremtinių ir politinių 
kalinių kančių namuose.

Tauragės 
tremtinių ir 
politinių kalinių 
kančių namuose,
Prezidento g.38.

Rajono istorijos 
mokytojai

Skaudvilės gimnazijos 
mokytojas L.Norkus

2 Rajono kūno kultūros mokytojų išvyka į Lietuvos kūno 
kultūros mokytojų asociacijos konferenciją „Kūno kultūros 
mokytojas šiandien ir rytoj: Tarp realybės ir lūkesčių.“

Panevėžys Norintys kūno kultūros 
mokytojai

Žalgirių gimnazijos 
mokytoja J.Sparnauskienė

Iki 7d. Atnešti mokinių piešinius konkursui „Korupcija vaiko 
akimis“ (po 3 geriausius mokinių darbus).

PMMC 7 – 12 klasių mokiniai K.Vaičaitis, 
V.Vaičekauskienė

7 14.00 Rajoninis 5 klasių projektas „Aukime kartu“ M. Mažvydo 
progimnazija

Dalyvauja ,,Aušros" 
pagrindinės mokyklos, 
,,Jovarų" pagrindinės 
mokyklos ir M. Mažvydo 
progimnazijos 5-tų klasių 
mokiniai ir auklėtojos

Atsakingos M.Mažvydo 
progimnazijos mokytojos
R. Skulskienė,
R. Lebrikienė
J. Prialgauskaitė

7 15.00 Kalėdinis bendrojo lavinimo mokyklų merginų futbolo 
turnyras

Žalgirių 
gimnazija

Merginų futbolo 
komandos.

A.Skurdelis, „Versmės“ 
gimnazijos mokytojas

8 13.00 Mokinių piešinių konkurso „Korupcija vaiko akimis“ darbų 
vertinimas

PMMC Vertinimo komisijos 
nariai: D.Vaitkevičienė, 
G.Budginienė, 
Z.Medelienė, J.Išorienė.

K.Vaičaitis, 
V.Vaičekauskienė

9 10.00 Atviras renginys rajono priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams „Besmegeniai sniego pilyse gyvena“

Skaudvilės 
gimnazija

Norintys priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai

Skaudvilės gimnazijos 
mokytojos L.Bartkienė, 
V.Verpečinskienė 

9 13.00 7-10 klasių mokinių anglų kalbos meninis konkursas 
,,Muzikinė kaukė"

Jovarų 
pagrindinė 
mokykla

Dalyvauja užsiregistravę 
mokiniai su mokytojais

Jovarų pagr. m-klos anglų k. 
mokytojos L.Eskienė, 
R.Norvilienė, L.Orlingienė, 
L.Trijonienė, 



V.Antanavičienė.
9 9.00 Regiono Kalėdinis vaikinų ir merginų tinklinio turnyras. „Versmės“ 

gimnazija ir 
Jovarų 
pagrindinė 
mokykla

Regiono mokyklų 
merginų ir vaikinų 
tinklinio komandos.

„Versmės“ gimnazijos 
mokytoja V.Januševičienė

9 12.00 Rajoninis antrosios (vokiečių) užsienio kalbos Kalėdinis
projektas „Tarpkultūriniai ryšiai vokiškai kalbančiose 
šalyse“.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Jovarų ir „Aušos“ 
pagrindinių mokyklų ir 
„Šaltinio“ bei Martyno 
Mažvydo progimnazijų 
6 – 7 klasių mokiniai.

N.Juknienė, „Šaltinio“ 
progimnazijos mokytoja

12 10.00 Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8 - 12 kl.)    II 
etapas (rajoninis)

Žalgirių 
gimnazija

Dalyvauja mokykliniame 
etape geriausiai pasirodę 
mokiniai.

Žalgirių gimnazijos 
mokytoja R.Remeikienė

12 15.00 Lietuvių kalbos mokytojų metodinė diena, susirinkimas „Šaltinio“ 
progimnazija

Rajono lietuvių kalbos 
mokytojai

„Šaltinio“ progimnazijos 
mokytoja D.Albrechtienė,

13 15.00 Matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas PMMC Rajono matematikos 
mokytojų metodinė taryba

Būrelio pirmininkė 
V.Bliūdžiutė.

14 12.00 Tauragės Dekanato rajoninė popietė „Vėrinys Šventoms 
Kalėdoms“.

Tauragės 
parapijos 
namai

Tauragės rajono mokyklų 
tikybos mokytojos, 
muzikos mokytojos, 
3 – 7 kl. / 5 mokiniai

J. Lunskienė, tikybos 
mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė.

14 12.00 Kalėdinis moksleivių stalo teniso turnyras. Tauragės 
profesinio 
rengimo 
centras

Dalyvauja mokinių 
stalo teniso komandos

S.Dzimidas, V.Jurgutytė 
Tauragės PRC mokytojai

15 11.00 Lietuvos mokyklų žaidynių rajono kaimo vietovių BLM 
mergaičių ir berniukų krepšinio 3x3 varžybos (2000m. ir 
jaunesnių)

Gaurės 
pagrindinė 
mokykla

Mergaičių krepšinio 
komandos ir berniukų 
krepšinio komandos

Gaurės pagr. mokyklos 
mokytojas V.Šaulys

15 17.00 Lietuvos mokyklų žaidynių BLM rankinio varžybos Bastilijos sporto
kompleksas

Mokyklų rankinio 
komandos.

Žalgirių gimnazijos 
mokytojas R.Brazaitis

16 15.00 Kalėdinis bendrojo lavinimo mokyklų vaikinų futbolo 
turnyras

„Versmės“ 
gimnazija

Vaikinų futbolo 
komandos

A.Skurdelis, „Versmės“ 
gimnazijos mokytojas

20 8.50 Respublikinė praktinė - metodinė konferencija 
„Erdvė+diferencijavimas+mokymo(si) metodas = mokinį 

Žygaičių 
gimnazija

Švietimo įstaigų – 
kaimiškųjų mokyklų ir 

Žygaičių gimnazijos 
administracija ir pradinių 



motyvuojanti pamoka“ gimnazijų pradinio 
ugdymo pedagogai ir 
pagalbos mokiniui 
specialistai

klasių mokytojų metodinė 
grupė

20 11.00 Atvira lietuvių kalbos pamoka šeštoje klasėje. 
Tema: „Įdomus ir paslaptingas sakmių pasaulis“.

„Aušros“ pagr. 
m-kla, 211 kab.

Norintys lietuvių kalbos 
mokytojai.

„Aušros“ pagr. m-klos 
lietuvių k. mokytoja 
D.Macijauskienė

22 9.00 Atviras renginys „Šaltinio“ progimnazijoje. 3 – 4 klasių 
miuziklas „Nepaprastas orkestras“.

„Šaltinio“ 
progimnazijos 
aktų salė

Norintys pradinių 
klasių mokytojai, kurie 
veda šokių pamokas ir 
šokių mokytojai.

A.Rumšienė, „Šaltinio“ 
progimnazijos mokytoja

22 11.00 Atviras renginys „Šaltinio“ progimnazijoje. Antrųjų 
klasių mokinių choreografinė pasaka „Smėliaplaukė“.

„Šaltinio“ 
progimnazijos 
aktų salė

Norintys pradinių 
klasių mokytojai, kurie 
veda šokių pamokas ir 
šokių mokytojai.

A.Rumšienė, „Šaltinio“ 
progimnazijos mokytoja

19 - 
31

08.00-
17.00

„Keliaujanti“ respublikinė fotografijų paroda „Fotografavo 
pedagogės ( trečioji paroda ).

Tauragės r. sav. 
B. Baltrušaitytės
viešosios 
bibliotekos 
Vaikų literatūros
skyrius

Respublikos 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės: V.Juščienė, 
D.Eičienė, S.Gestautienė

Data ir laikas 
bus patikslinti

Rajono biologijos mokytojų metodinė išvyka į pieno 
perdirbimo įmonę „Modest“

Įmonė „Modest“ Rajono biologijos 
mokytojai

„Versmės“ gimnazijos 
mokytoja R.Leškienė

Parengė
Vilma Vaičekauskienė, metodininkė

PEDAGOGINĖS – PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Diena Laikas Veikla Vieta Atsakingi



Visą mėnesį II, 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 IV  8.00-12.00 Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų 
konsultavimas bei metodinė pagalba.

PPT PPT specialistai

Visą mėnesį 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

Visą mėnesį I  8.00-15.00
IV 8.00-15.00

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. PPT
(registruotis iš anksto)

Lina Visockienė
spec. pedagogė

Visą mėnesį IV
8.00-11.00

Individualios logopedo konsultacijos. PPT
(registruotis iš anksto)

Vida Baracevičienė
Logopedė

Gruodžio 15d. 12.00 val. Piešinių paroda „Vienu žvilgsniu“ bei renginys, skirti tarptautinei 
neįgaliųjų žmonių dienai paminėti.

Tauragės rajono
savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešoji

biblioteka, vaikų
literatūros skyrius

Lina Visockienė
spec. pedagogė 

Visą mėnesį Darbo dienomis Tyrimas „Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas Bendrojo 
ugdymo įstaigose“. Anketinė apklausa.

PPT Lina Visockienė
spec. pedagogė 

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


	TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO

