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

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Eil
. 
Nr.

Seminaro pavadinimas Diena Laika
s

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai

1. 30 val. anglų kalbos kursai
,,Kalbinis projekto „Patirtis 
ir galimybės Europoje“ (Nr. 
2016-1-LT01-KA102-
022768) dalyvių 
paruošimas“

Pirma-
dieniais, 
trečiadie-
niais, 
ketvirta-
dieniais

15.30 Andželina Jurkienė, 
anglų kalbos 
mokytoja 
metodininkė, Lina 
Trumpaitienė, anglų 
kalbos mokytoja 
metodininkė

Pažymėjima
s – 1 eur.

Profesinio 
rengimo 
centras

Profesinio rengimo centro 
mokytojai, dalyvaujantys 
projekte

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

 3  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 vasario 2  d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

3. 6 val. seminaras ,, Rajono 
folklorinių šokių 
varžytuvių ,,Kelk kojeles 
tonke" repertuaro 
mokymas“

15 11 Alma Rumšienė, 
mokytoja 
metodininkė

Pažymėjima
s – 1 eur.

Bus galima 
nusipirkti 
šokių 
aprašymų, 
CD diskų 
(2,5 eur.)

,,Šaltinio“ 
progimnazijo
s aktų salė

Pradinių klasių ir šokio 
(choreografijos) mokytojai

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

4. 6 val. seminaras ,,Brandos 17 10 Rima Tamošiūnienė, 13 eurų PMMC Ugdymo įstaigų vadovai, jų 
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darbas: pagrindiniai 
principai ir įgyvendinimas“

Šiaulių Didždvario 
gimnazijos 
Tarptautinio 
bakalaureato 
skyriaus vedėja

pavaduotojai

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

5. 6 val. seminaras 
,, Kūrybos žingsniai 
besirengiant PUPP ir VBE 
rašiniui. Darbų analizė“

20 13 Nijolė Černauskienė,
Vilkaviškio r. 
Kybartų Kristijono 
Donelaičio 
gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja 
ekspertė

13 eurų PMMC Lietuvių kalbos mokytojai 

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

6. 6 val. seminaras 
,,Grūdinimasis – žingsnis 
sveikatos link“

21 13.30 Marija Pukelytė, 
VRCM ,,Pušelė“ 
auklėtoja 
metodininkė

Pažymėjima
s – 1 eur.

l/ d 
,,Ąžuoliukas“

l/ d ,,Ąžuoliukas“ vadovai, 
auklėtojai

7. 6 val. seminaras ,,Brandos 
darbo aprašas, jo rengimo, ir
vertinimo principai, 
metodinės rekomendacijos“

23 12 Rima Tamošiūnienė, 
Šiaulių Didždvario 
g. Tarptautinio 
bakalaureato sk. 
vedėja, Audronė 
Saldauskienė, 
Šiaulių Didždvario 
g. lietuvių k. ir 
socialinių mokslų sk.
vedėja 

13 eurų PMMC Įvairių dalykų mokytojai

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

8. 6 val. seminaras ,,Pamokos
kokybės kriterijai“

24 12.30 dr. Daiva Jakavonytė
– Staškuvienė (LEU)

13 eurų PMMC Pradinio ugdymo  mokytojai

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

9. 6 val. seminaras ,, Projekto 
metodas integruotame anglų
kalbos ir geografijos 

27 13 Jūratė Orlovienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
g. geografijos 

Pažymėjima
s – 1 eur.

PMMC Geografijos ir anglų kalbos  
mokytojai
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mokyme“ mokytoja ekspertė, 
Ingrida Vaičienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
g. anglų k. mokytoja 

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

10. 6 val. seminaras ,, 
Bendrojo ugdymo mokyklos
veiklos kokybės 
įsivertinimo modelio 
taikymas pagal atnaujintą 
rodiklių sistemą“

27 13 Ligita Visockienė, 
Jurgita Mockienė, 
Vilma Petkutė, 
Genovaitė 
Simanauskienė – 
Skaudvilės g. 
lektorių komanda

Pažymėjima
s – 1 eur.

Skaudvilės 
gimnazija

Skaudvilės gimnazijos 
vadovai, mokytojai

11. 6 val. seminaras 
,, Vadybiniai sprendimai 
adaptuojant atnaujintą 
Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rodiklių sistemą
ikimokyklinėje įstaigoje“

Kovo 9 
d.

13 Doc. dr. Jūratė 
Valuckienė, Šiaulių 
universiteto Vadybos
katedra

13 eurų PMMC Ikimokyklinių įstaigų 
vadovai, įsivertinimo 
komandos

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

Parengė
Inga Murauskaitė, metodininkė

Tauragės PMMC nebelieka operacijų grynaisiais pinigais. Likus dviem 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
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METODINĖ VEIKLA

Die-
na 

Lai-
kas

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

1 9.00 23 – oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-
12kl.). Rajoninis etapas.

MKC Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

J. Išorienė – Batakių 
vid. m-kla.

2 10.00 Lietuvos  mokinių  meninio  skaitymo
konkursas.

MKC Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

V.Vaičekauskienė - 
PMMC

2 12.00 Respublikinio  7  -  8  klasių  mokinių  oratorių
konkursas anglų kalba „Beauty is in the eye of
the beholder“.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Užsiregistravę mokytojai ir 
mokiniai.

V.Janonienė, 
L.Valuckienė, 
I.Siutilienė ir 
A.Biknerienė - 
,,Šaltinio“ 
progimnazijos anglų k.
mokytojos.

2 11.00 LMŽ Tauragės rajono kaimo vietovių mokyklų
pradinių klasių mokinių (2006m. ir jaunesnių)
kvadrato varžybos.

Žygaičių 
gimnazija

Komandos iš 10 narių (2006 
m. gimimo ir jaunesni). 5 
berniukai ir 5 mergaitės

L. Maurienė, L. 
Stirbienė
R. Ramanauskas – 
Žygaičių gimnazija

3 9.00 Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12kl.).
Rajoninis etapas.

Žalgirių 
gimnazija

Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

J.Kiūdienė – Žalgirių 
gimnazija

4 10.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų
merginų ir vaikinų badmintono varžybos.

„Šaltinio“ 
progimnazija, 
modulio salė

Merginų ir vaikinų komandos 
(sudėtis - 3 mok.)

V.Šetkuvienė – 
„Aušros“ pagr. m-kla;
J.Šileris – Sporto 
mokykla

7 12.00 LMŽ Tauragės bendrojo lavinimo mokyklų 3-4
klasių    mokinių  „Drąsūs,  stiprūs,  vikrūs“
estafečių  varžybos  (2006m.  gimimo  ir
jaunesni).

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija

2006m. gimimo ir jaunesnių 
mokinių komandos.

R.Savickienė ir 
J.Sabutis – 
M.Mažvydo 
progimnazija

7 13.00 LMŽ  Tauragės  r.  kaimo  vietovių  bendrojo
lavinimo  mokyklų  vaikinų  ir  merginų  stalo

„Aušros“ 
pagrindinė 

2001m. gimimo ir jaunesnių 
mergaičių ir berniukų 

V.Šaulys – Gaurės 
pagr. m-kla;



teniso varžybos (2001m. gimimo ir jaunesni) mokykla komandos. E.Katauskas – 
„Aušros“ pagr m-kla

8 12.00 LMŽ Tauragės bendrojo lavinimo mokyklų 5-6
klasių  mokinių  „Drąsūs,  stiprūs,  vikrūs“
estafečių  varžybos  (2004m.  gimimo  ir
jaunesni).

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija

2004m. gimimo ir jaunesnių 
mokinių komandos.

R.Savickienė ir 
J.Sabutis – 
M.Mažvydo 
progimnazija

8 12.00 Tauragės miesto mokyklų 1 - 2 klasių mokinių
meninio  skaitymo  konkursas ,,Vaikystės
aitvarai“.

Tarailių 
progimnazija

Užregistruoti 1-2 klasių 
mokiniai.

J. Šermukšnienė, 
N.Baublienė, 
I.Ignatavičienė 
G.Kavaliauskienė, - 
Tarailių progimnazija 

9 11.00 Rajoninis antrosios užsienio (vokiečių) kalbos
vertimų konkursas

PMMC Mokiniai, kurie mokosi 
vokiečių k. kaip antrąją 
užsienio kalbą ir komisijos 
nariai.

M. Bertulienė – 
„Versmės“ gimnazija

9 13.00 Specialiųjų  pedagogų  ir  logopedų  metodinė
diena. Pasidalijimas gerąja patirtimi.

„Aušros“ pagr.
m-kla.

Spec. pedagogai, logopedai. L.Jomantienė – 
VRCM „Pušelė“

9 13.00 LMŽ  Tauragės  bendrojo  lavinimo  mokyklų
štangos spaudimo varžybos

Žalgirių 
gimnazija

Komandos iš 8 narių. S.Girulis – Žalgirių 
gimnazija

9 14.30 Rajono  ekonomikos  mokytojų  metodinio
būrelio pasitarimas dėl ekonomikos konkurso.

PMMC Ekonomikos mokytojai G.Žylienė – Tauragės 
PRC

10 10.00 Lietuvos  mokinių matematikos  olimpiada (9-
12kl.). Rajoninis etapas.

„Aušros“ pagr.
m-kla.

Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

V.Blūdžiutė – Žygaičių
gimnazija;
R.Poškienė – „Aušros“
pagr. m-kla.

13 9.30 Tauragės  r.  kaimo  vidurinių  ir  pagrindinių
mokyklų  pradinių  klasių  lietuvių  kalbos
turnyras „Ir graži ta mūs kalba gimtoji“

(Renginio dalyvių patogumui 9.00 val.
Gaurės mokyklinis autobusas lauks aikštelėje 
prie parduotuvės „IKI“ Gedimino gatvėje.)

Gaurės pagr. 
m-kla Eičių 
skyrius

Kaimo mokyklų 3 – 4 klasių 
mokiniai.

Gaurės  pagr.  m-klos
mokytojos:
O.Balčiauskienė,
R.Černauskienė,
A.Lobinienė,
L.Šatkuvienė.

14 15.00 Muzikos  mokyklos  mokytojo  metodininko
Algirdo  Petraičio  atvira  pamoka  rajono
muzikos  mokytojams  „Kaip  panaudoti  gamų
grojimą etiudų ir pjesių mokyme“.

Muzikos 
mokykla, 21 
klasė

Muzikos mokytojai A.Petraitis  –  Muzikos
mokykla



15 12.30 Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio
metodinė diena, pasidalijimas gerąja patirtimi.

PMMC Socialiniai pedagogai J.Miškenienė – 
Tarailių progimnazija; 
R.Grundulienė – PRC;
J.Bernotienė – Batakių
vid. m-kla.

20 14.00 3D virtualių mokomųjų biologijos ir chemijos
priemonių pristatymas mokytojams.

„Versmės“ 
gimnazija

Biologijos, chemijos 
mokytojai (gali ir kitų dalykų 
mokytojai).

V.Kalašinskienė, 
S.Radžiūnienė – 
„Versmės“ gimnazija

21 9.00 Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada (10-
11kl.). Rajoninis etapas.

PMMC Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

R.Krasauskienė – 
Žalgirių gimnazija

21 9.00 Lietuvos  mokinių  technologijų  olimpiada.
Rajoninis etapas.

Profesinio 
rengimo 
centras

Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti bendrojo 
lavinimo mokyklų mokiniai. 
(pagal pateiktas paraiškas)

A.Paulauskienė – 
„Versmės“ gimnazija, 
„Šaltinio“ 
progimnazija.

21,23 15 LMŽ rajono BLM berniukų (gimusių 2001 ir 
jaunesni) krepšinio varžybos

,,Versmės“ 
gimnazija

Berniukų komandos (gimusių 
2001 m. ir jaunesni) iš 
,,Versmės“ gimnazijos, 
Skaudvilės gimnazijos, 
,,Aušros“ pagrindinės 
mokyklos, Martyno Mažvydo 
progimnazijos

V. Januševičienė - 
,,Versmės“ gimnazija

22 13.00 Istorinių  žinių  konkursas  -  popietė  šeštųjų
klasių   mokiniams  „Draugiškas  istorikų
ringas“.

Jovarų pagr. 
m-kla

Šeštų klasių mokiniai ir jų 
mokytojai

I.Sausienė – Jovarų  
pagr. m-kla

22 Matematikos  konkurso  „PANGEA  2017“  I
etapas – mokyklose.

Nusprendę dalyvauti konkurse.

23 11.00 Konferencija  respublikos  mokiniams
„Challenges  empower“ (Iššūkiai  užaugina
sparnus).

Žalgirių 
gimnazija

Iš anksto užsiregistravę 
mokiniai ir jų mokytojai

Žalgirių gimnazijos 
anglų k. mokytojai.

23 10.00 Lietuvos  mokinių  istorijos  olimpiada  (10-
12kl.). Rajoninis etapas.

„Aušros“ pagr.
m-kla.

Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

L.Norkus – Skaudvilės
gimnazija
G.Lunskis – „Aušros“ 
pagr. m-kla.



24 13.00 Rajono  Romos  katalikų  tikybos  mokytojų
metodinė diena.

Tauragės RKB
parapijos 
namai

Dekanato tikybos mokytojai J.Lunskienė – 
„Aušros“ pagr. m-kla

27 14.00 LMŽ  Tauragės  bendrojo  lavinimo  mokyklų
vaikinų ir merginų smiginio varžybos.

Žalgirių 
gimnazija

Komandos iš dviejų mokinių S.Girulis – Žalgirių 
gimnazija

28 8.55 –
10.35 

Atvira,  integruota  technologijų  –  dailės  –
muzikos  pamoka  7  klasėje.  Tema:  „Jaunimo
mada, stiliai.“

„Aušros“ pagr.
m-kla

Norintys mokytojai. L.Kivilienė, 
J.Straukienė 
V.Karbauskienė – 
„Aušros“ pagr. m-kla

28 13.00 Rajono  mokyklų  direktorių  pavaduotojų
neformaliam  ugdymui  metodinė  diena,
pasidalijimas  gerąja  patirtimi.  Tema:
„Mokyklos ir tėvų partnerystė galimybės vaiko
ugdymui(-si)“.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Mokyklų direktorių 
pavaduotojai neformaliam 
ugdymui

A.Biknerienė – 
„Šaltinio“ 
progimnazija

28 14.00 Rajono matematikos mokytojų metodinė diena
- pasidalijimas gerąja patirtimi.

PMMC Matematikos mokytojai V.Blūdžiutė – Žygaičių
gimnazija

Kovo 1d. Lietuvos  mokinių  geografijos  olimpiada  (9-
12kl.). Rajoninis etapas

PMMC Komisijos nariai ir pirmame 
etape išrinkti mokiniai (pagal 
pateiktas paraiškas)

J.Orlovienė – 
„Versmės“ gimnazija

Kovo 7d. Popietė  su  tremtiniu  politiniu  kaliniu  Antanu
Žemaičiui „Išgyventi padėjo jaunystė“.
(registruotis  iš  anksto  iki  kovo  3  d.  el.p.
vilmovai@gmail.com)

Tauragės 
tremtinių ir 
politinių 
kalinių 
muziejus

Istorijos ir kraštotyros 
mokytojai, gali atsivesti po 3-4
mokinius

A.Norvilienė – Gaurės
pagr. m-kla
Tauragės krašto 
muziejus.

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
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