
                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                                             Tauragės pagalbos mokytojui ir         
                                                                                                                                                             mokiniui centro direktoriaus
                                                                                                                                                             2016 m. gruodžio 30 d.
                                                                                                                                                             įsakymu Nr. V- 121

TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2017 M. SAUSIO MĖNESIO

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Eil
. 
Nr.

Seminaro pavadinimas Diena Laika
s

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai

1. 6 val. seminaras ,,Mokytojo
veiklos vertinimas ir 
duomenų panaudojimas 
mokytojo veiklai tobulinti“

04 10.30 Jelizaveta 
Tumlovskaja, 
NMVA Mokyklų 
įsivertinimo skyriaus
metodininkė

13 eurų PMMC Ugdymo įstaigų vadovai

Grupė jau suformuota. Daugiau
neberegistruojame.

2. 6 val. 
seminaras ,,Matematikos 
pamoka: šiuolaikiniai 
vertinimo įrankiai“

18 13 Doc. dr. Viktorija 
Sičiūnienė, LEU 
Gamtos, 
matematikos ir 
technologijų f. 
Gamtos, 
matematikos ir 
technologijų 
didaktikų k.

13 eurų PMMC Matematikos mokytojai

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

3. 6 val. seminaras ,,Tekstų 
valdymas: skaitymo ir 
rašymo strategijos“

19 13 Jūratė Litvinaitė, 
Vilniaus Vytauto 
Didžiojo g. 
mokytoja ekspertė

13 eurų PMMC Istorijos, geografijos, 
ekonomikos, lietuvių, rusų, 
anglų, vokiečių kalbų, dailės, 
muzikos, choreografijos 
mokytojai

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki sausio 10 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
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4. 6 val. seminaras ,,Funkcinių
judesių vertinimas“

24 13 Darius Dzimidas, 
sanatorijos ,,Eglė“ 
kineziterapeutas

13 eurų PMMC Kūno kultūros mokytojai

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

5. 6 val. seminaras ,,Švietimo 
įstaigų elektroninių 
dokumentų valdymo 
aktualijos, praktika, esminiai
aspektai. Dokumentų 
valdymo sistema IDAMAS“

25 10 Rasa Rockinienė 13 eurų PMMC Ugdymo įstaigų vadovai, 
raštvedės

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

6. 6 val. seminaras ,,Odos ir 
polimerinio molio duetas“

25 13 Audra Paulauskienė,
mokytoja ekspertė, 
Rasa Leškienė, 
mokytoja, 
Tauragės ,,Versmės“ 
g.

Pažymėjima
s – 1 euras

,,Šaltinio“ 
progimnazij
a

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai

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

7. 6 val. seminaras ,,Kūrybinių
darbų rašymas ir vertinimas 
pradinėje mokykloje“

26 13 Doc. dr. Danguolė 
Kalesnikienė, LEU 
Ugdymo mokslų f. 
Edukologijos k.

13 eurų PMMC Pradinių klasių mokytojai

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

8. 6 val. seminaras ,,Kokiu 
saiku seikėsite, tokiu ir jums 
bus atseikėta (Mt 7,2)“

Vasario
3 d. 

12 Danutė Kratukienė, 
Šiaulių vyskupijos 
Katechetikos centro 
vadovė, Šiaulių 
Juliaus Janonio g. 
katalikų tikybos 
mokytoja ekspertė

13 eurų PMMC Katalikų tikybos mokytojai

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

Parengė
Inga Murauskaitė, metodininkė
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Tauragės PMMC nebelieka operacijų grynaisiais pinigais. Likus dviems dienoms iki seminaro, jei  norite atsiskaityti  asmeninėmis 
lėšomis, prašome pervesti pinigus į žemiau pateiktą sąskaitą. Mokėjimo iš krepšelio tvarka nesikeičia, įstaigoms po seminaro 
išrašysime sąskaitas- faktūras.

Mūsų rekvizitai:
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras
Įstaigos kodas 195450233
Atsiskaitomoji sąskaita LT614010041600000219

METODINĖ VEIKLA

Die-

na 

Lai-

kas

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

5 10.00 Regiono  mokytojų  metodinė  -  praktinė
konferencija „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas.
Ugdymo  diferencijavimas  ir  individualizavimas
pamokoje. Gerosios patirties sklaida.“

Žalgirių gimnazija Užsiregistravę 
pedagogai

L.Trijonienė, J.Pukelienė 
- Žalgirių gimnazija.

5 10.00 Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinė diena. Skaudvilės 
specialioji mokykla

Spec. pedagogai ir 
logopedai

L.Jomantienė – VRCM 
„Pušelė“

9 11.00 46 – ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio
konkurso darbų vertinimas.

Darbus atnešti į 
PMMC iki sausio 6d.

Vertinimo komisijos 
nariai

L. Piragienė – Jovarų 
pagr. m-kla

11 10.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11kl.)
ir respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10kl.)

Žalgirių gimnazija 9-10, 11 klasių 
mokiniai ir mokytojai: 
stebėtojai ir vertinimo 
komisijos nariai

V.Jucienė – Žalgirių 
gimnazija

11 15.00 Miesto  mokyklų  pradinių  klasių  mokytojų
metodinės tarybos pasitarimas.

M. Mažvydo 
progimnazija 113 
kab.

Miesto mokyklų 
pradinių klasių 
mokytojų metodinė 

R. Skrodenienė - 
M.Mažvydo progimnazija



taryba

12 14.30 Rajono  vokiečių  kalbos  mokytojų  metodinis
pasitarimas dėl rajoninio vokiečių kalbos vertimų
konkurso.

M. Mažvydo 
progimnazija

Vokiečių kalbos 
mokytojai

M.Bertulienė – „Versmės“
gimnazija,

L.Ugianskienė – 
M.Mažvydo progimnazija

12 13.00 LMŽ Tauragės r. bendro lavinimo kaimo vietovių
mokyklų mergaičių futbolo 5x5 varžybos (2002m.
ir jaunesnės)

Skaudvilės gimnazija Mokyklų mergaičių 
futbolo komandos

V.Kenstavičius – 
Skaudvilės gimnazija, 
E.Laugalys – Batakių vid.
m-kla

13 9.00 50-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-
12kl.)

Martyno Mažvydo 
progimnazija

Komisijos nariai ir 
išrinkti mokiniai 
(pagal pateiktas 
paraiškas)

R.Leškienė - „Versmės“ 
gimnazija, 

R.Lebrikienė - 
M.Mažvydo progimnazija

13 13.00 LMŽ Tauragės r. bendro lavinimo kaimo vietovių
mokyklų berniukų futbolo 5x5 varžybos (2003m.
ir jaunesni)

Skaudvilės gimnazija Mokyklų berniukų 
futbolo komandos

V.Kenstavičius – 
Skaudvilės gimnazija, 
E.Laugalys – Batakių vid.
m-kla

14 12.00  LMŽ finalinės svarsčių kilnojimo varžybos. Skaudvilės gimnazija Į finalinį etapą 
patekusi mišri 8 narių 
komanda

J.Šiurys – Skaudvilės 
gimnazija,

J.Optas

16 11.00 49-ojo  Lietuvos  mokinių  jaunųjų  filologų
konkurso darbų vertinimas.

PMMC Vertinimo komisijos 
nariai

B.Kelpšaitė – 
Mozurkevičienė – 
„Šaltinio“ progimnazija

17 13.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendro lavinimo
mokyklų svarsčių kėlimo varžybos.

Batakių vid. m-kla. Mišrios 8 narių 
komandos

E.Laugalys – Batakių vid.
m-kla

17 14.00 LMŽ  Tauragės  bendrojo  lavinimo  mokyklų Sporto mokykla Komandoje 3 A.Bitinas



mokinių šachmatų varžybos. berniukai ir 1 mergaitė

19 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendro lavinimo
mokyklų  vaikinų  ir  merginų  tinklinio  varžybos
(2000 m. ir jaunesnių).

Lauksargių pagr. m-
kla.

Kaimo mokyklų 
merginų ir vaikinų 
komandos

K. Igaris – Lauksargių 
pagr. m-kla.

19 15.00  LMŽ  Tauragės  bendrojo  lavinimo  mokyklų
mergaičių krepšinio varžybos (2001m. gimimo ir
jaunesnės)

„Versmės“ gimnazija Miesto mokyklų 
merginų krepšinio 
komandos

V.Januševičienė - 
„Versmės“ gimnazija

20 10.00 55-oji  Lietuvos mokinių chemijos  olimpiada (9-
12kl.)

„Versmės“ gimnazija Komisijos nariai ir 
išrinkti mokiniai 
(pagal pateiktas 
paraiškas)

S.Radžiūnienė – 
„Versmės“ gimnazija,

24 15.00 LMŽ  Tauragės  bendrojo  lavinimo  mokyklų
mergaičių krepšinio varžybos (2001m. gimimo ir
jaunesnės).

„Versmės“ gimnazija Miesto mokyklų 
merginų krepšinio 
komandos

V.Januševičienė - 
„Versmės“ gimnazija

25 10.00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos
ir  užsienio  lietuviškų  mokyklų  mokiniams  (9-
12kl.)

Jovarų pagrindinė 
mokykla

Komisijos nariai ir 
išrinkti mokiniai 
(pagal pateiktas 
paraiškas)

J.Butkienė – Jovarų pagr. 
m-kla, 

D.Albrechtienė - 
„Šaltinio“ progimnazija

26 15.00 LMŽ  Tauragės  bendrojo  lavinimo  mokyklų
mergaičių krepšinio varžybos (2001m. gimimo ir
jaunesnės)

„Versmės“ gimnazija Miesto mokyklų 
merginų krepšinio 
komandos

V.Januševičienė - 
„Versmės“ gimnazija

27 10.00 28-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 
III etapo I dalis (8-12kl.)

Žalgirių gimnazija Komisijos nariai ir po 
II etapo išrinkti 
mokiniai.

R.Remeikienė – Žalgirių 
gimnazija,

L.Čeponienė - Batakių 
vid. m-kla



27 12.00 LMŽ  Tauragės r. kaimo vietovių bendro lavinimo
mokyklų  tarpzoninės svarsčių kilnojimo 
varžybos.

Skaudvilės gimnazija Mišrios 8 narių 
komandos

J.Šiurys – Skaudvilės 
gimnazija

28 10.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
merginų ir vaikinų badmintono varžybos.

„Šaltinio“ 
progimnazijos 
modulio salė

Mokyklų merginų ir 
vaikinų komandos 
(sudėtis 3 mokiniai)

J. Šileris – Sporto 
mokykla,

V.Šetkuvienė – „Aušros“ 
pagr. m-kla

31 11.00 Rajoninis antrosios užsienio (rusų) kalbos 
mokinių meninio skaitymo konkursas „Poeto 
žodis į mano širdį“

M.Mažvydo 
progimnazija

Užregistruoti 7–8 ir 9-
10 klasių mokiniai 

L.Ugianskienė – 
M.Mažvydo progimnazija

Vasa
rio 
1d.

9.00 23-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada MKC Komisijos nariai ir  
pirmame etape išrinkti 
mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

J.Išorienė – Batakių vid. 
m-kla

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

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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