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

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

PASTABOS

Klausytojų, kurie už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) moka savo lėšomis, prašome
mokestį  iš  anksto pervesti  į  AB DnB banko sąskaitą  LT614010041600000219 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti  tikslų
mokymų pavadinimą). Kvitą už atliktą apmokėjimą prašome pristatyti atvykus į mokymus.

Eil
. 
Nr.

Seminaro pavadinimas Diena Laikas Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai

1. 6 val. seminaras ,,Jaunųjų 
šaulių ugdymas pagal Vlado 
Putvinskio – Pūtvio 
priesakus“

1 10 Eglė Ramanauskaitė, 
psichologė

Pažymė-
jimas – 1 
eur.

Tauragės 
miesto 
seniūnija

Šaulių būrelio vadovai

2. 6 val. seminaras 
,, Vadybiniai sprendimai 
adaptuojant atnaujintą 
Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rodiklių sistemą 
ikimokyklinėje įstaigoje“

7 13 Doc. dr. Jūratė 
Valuckienė, Šiaulių 
universiteto Vadybos 
katedra

13 eurų PMMC Ikimokyklinių įstaigų 
vadovai, įsivertinimo 
komandos

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

3. 6 val. seminaras „Naujoji 
valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų 
apmokėjimo tvarka “

10 10 Vida Šeduikytė, 
Vilniaus kooperacijos 
kolegija

13 eurų PMMC Ugdymo įstaigų vadovai

Būtina išankstinė registracija 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


Iš anksto registruotis 
iki kovo 5  d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

4. 8 val. kursai  ,,Papuošalai iš 
veltinio ir užtrauktuko“

Eskizams reikia turėti baltą 
lapą ir rašymo priemonę, 
žirkles ir kartono lapą 
būsimo gaminio detalėms

14, 21,28 
ir balan-
džio 4 d.

(antradie-
niais po 2 
val.)

17 Audra Paulauskienė, 
Tauragės ,,Versmės 
gimnazijos  ir 
,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
technologijų mokytoja 
ekspertė

17 eurų 
(16 eurų 
kursai, 1 
eur. 
pažymė-
jimas)

PMMC Visi norintys

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

5. 6 val. seminaras 
,, Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo sistema 
mokykloje“

17 10 Audronė Šarskuvienė, 
mokytoja ekspertė, 
vadovaujančioji išorės 
vertintoja

13 eurų PMMC Ugdymo įstaigų vadovai, jų 
komandos

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

6. 6 val. seminaras 
,, Bibliotekininko 
kasdienybė: psichologiniai 
sėkmingos veiklos ypatumai“

23 9 Ramunė Murauskienė, 
psichologė

13 eurų PMMC Bibliotekininkai

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

7. 6 val. seminaras 
,,Reformacija – 500“

23 13 Kunigas Mindaugas 
Dikšaitis

Pažymė-
jimas – 1 
eur.

Tauragės 
evangelikų
liuteronų 
raštinė J. 
Tumo 
Vaižganto 
g. 50

Evangelikų liuteronų tikybos 
mokytojai

8. 6 val. seminaras 
,, Netinkamo mokinių 
elgesio šalinimo 
psichologiniai ypatumai: 
patyčios, drausmė, 
atsakomybė, tėvai“

23 13 Ramunė Murauskienė, 
psichologė

13 eurų PMMC Soc. pedagogai, klasių 
auklėtojai, mokytojai, visi 
norintys

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
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iki kovo 10 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

9. 6 val. seminaras ,,Anglų 
kalbos mokymo naujovės“

24 12 Tatjana Kriliuvienė, 
Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos 
anglų kalbos mokytoja
ekspertė

13 eurų PMMC Anglų kalbos mokytojai

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

10. 6 val. seminaras 
,,Badmintono žaidimo 
elementų taikymas kūno 
kultūros pamokose“

28 13 Jonas Šileris, Tauragės
sporto mokyklos 
badmintono treneris

Pažymė-
jimas – 1 
eur.

Žalgirių 
gimnazija

Kūno kultūros mokytojai

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

11. 6 val. seminaras 
,,Kūrybingumas edukacijoje“

29 13 Ilona Bumblauskienė, 
leidyklos UAB ,,Jūsų 
Flintas“ edukacinių 
žurnalų ,,Nykštukas“ ir
,,Kutis“ vyr. redaktorė

13 eurų PMMC Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai

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

12. 6 val. 
seminaras ,,Skaitmeninių 
mokymo priemonių 
naudojimas SUP mokinių 
ugdyme“

31 10.30 Irena Launikaitienė, 
Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 
ugdymo c. 
surdopedagogė, IT 
mok. met., 
skaitmeninių 
priemonių naudojimo 
ugdyme konsultantė

13 eurų PMMC Spec. pedagogai, logopedai ir 
kiti, dirbantys su SUP vaikais

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

13. 6 val. seminaras ,, 
Metodinių žaidimų 
įgalinimas praktikoje“

31 13 Indrė Janavičiūtė, 
Tauragės moksleivių 
kūrybos centro 
metodininkė, Tauragės
rajono moksleivių 

Pažymė-
jimas – 1 
eur.

Moksleivių
kūrybos 
centras

Visi norintys

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
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draugijos ,,Asorti“ 
koordinatorė

iki kovo 10 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

Parengė
Inga Murauskaitė, metodininkė

METODINĖ VEIKLA

Die-

na 

Lai-

kas

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

1 10.00 Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12kl.). 
rajoninis etapas

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

J.Orlovienė – „Versmės“ 
gimnazija

2 10.00 7-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Jovarų pagr. m-
kla

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

Jovarų pagr. m-klos anglų
k. mokytojos

3 9.30 Atviras Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio 
ugdymo pedagogių renginys „Į Kaziuko mugę“.

Skaudvilės 
gimnazija

Rajono priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai.

V.Verpečinskienė, 
L.Bartkienė, V.Liekytė – 
Skaudvilės gimnazija

7 14.00 Popietė, su tremtiniu, politiniu kaliniu Antanu 
Žemaičiu, „Išgyventi padėjo jaunystė“ (registruotis iš
anksto iki kovo 3d. 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

8 8.45 Romos katalikų metodinė diena.

Darbotvarkė:

1. 8.55 – 9.40 val. - atvira pamoka Tauragės „Aušros“
pagr. m-kloje tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė.

„Aušros“ pagr. m-
kla,

Tauragės 
parapijos namai

Visi dekanato  tikybos 
mokytojai

J.Lunskienė – „Aušros“ 
pagr. m-kla

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


2. 10.00 – 11.00 val. - atviros pamokos aptarimas.

3. 12.00 val.  - Šv.Mišios Tauragės Švč. Trejybės 
bažnyčioje.

4. 13.00 val. - Vyskupo susitikimas su kunigais ir 
tikybos mokytojais.

5. 14.00 val. - pietūs parapijos namuose.

8 12.00 Rajono bendrojo lavinimo mokyklų merginų tinklinio
turnyras Kovo 11-ąjai paminėti.

Žalgirių 
gimnazija

Rajono mokyklų merginų 
tinklinio komandos.

J.Sparnauskienė – 
Žalgirių gimnazija

9 ir 
14

15.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
berniukų (gimusių 2001m. ir jaunesni) krepšinio 
varžybos.

,,Versmės“ 
gimnazija

Berniukų komandos 
(gimusių 2001m. ir 
jaunesni) iš ,,Versmės“ 
gimnazijos, Skaudvilės 
gimnazijos, ,,Aušros“ pagr. 
m-klos, M.Mažvydo 
progimnazijos

V.Januševičienė - 
,,Versmės“ gimnazija

10 12.00 Forumas „Asmeninė pažanga mokytojų, mokinių ir 
tėvų akimis“.

„Versmės“ 
gimnazija

Gimnazijos mokytojai, 
mokiniai ir jų tėvai, 
užsiregistravę kitų rajono 
mokyklų atstovai.

„Versmės“ gimnazijos 
metodinė taryba.

13 13.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
tinklinio varžybos.

Žalgirių 
gimnazija

Mokyklų merginų ir 
vaikinų (gim. 2000 m.) 
komandos

J.Sparnauskienė – 
Žalgirių gimnazija

15 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo bendrojo lavinimo mokyklų 
3-4 klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių
varžybos (2006m. gimimo ir jaunesni).

Lauksargių pagr. 
m-kla

2006m. gimimo ir 
jaunesnių mokinių 
komandos.

K.Igaris - Lauksargių 
pagr. m-kla

16 8.00-
11.00

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“ Rajono 
mokyklose

Užsiregistravę 1 – 12 klasių
mokiniai

Mokyklose paskirti 
atsakingi asmenys.

16 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo bendrojo lavinimo mokyklų Lauksargių pagr. 2004m. gimimo ir K.Igaris - Lauksargių 



5-6 klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių
varžybos (2004m. gimimo ir jaunesni).

m-kla jaunesnių mokinių 
komandos.

pagr. m-kla

16 11.00 9-12 klasių mokinių rajoninis ekonomikos konkursas. PMMC Ekonomikos mokytojai su 
mokinių komandomis

G. Žylienė – Tauragės 
PRC

16 15.00 Muzikos mokytojų mini konferencija „Tai man sekasi
geriausiai“.

PMMC Muzikos mokytojai I.Altaravičienė – 
„Versmės“ gimnazija

18 10.00 Matematikos konkurso „PANGEA 2017“ II etapas M.Mažvydo 
progimnazija

Po pirmo etapo atrinkti 
mokiniai

L.Zobėlienė – 
M.Mažvydo progimnazija

20 15.00 Rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 
susirinkimas, metodinė diena.

PMMC Lietuvių kalbos mokytojai D.Albrechtienė – 
„Šaltinio“ progimnazija

21 13.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo lavinimo 
mokyklų vaikinų ir merginų šaškių varžybos.

Žygaičių 
gimnazija

R.Ramanauskas ir G. 
Tamavičienė – Žygaičių 
gimnazija

21 6 – oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (6-8 
kl.)

Jovarų pagr. m-
kla

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

R.Muzikevičius – Jovarų 
pagr. m-kla

22 6 – oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (9-12 
kl.)

Jovarų pagr. m-
kla

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

R.Muzikevičius – Jovarų 
pagr. m-kla

23 13.00 Rajoninė 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiada. „Šaltinio“ 
progimnazija

Užregistruoti 3-4 klasių 
mokiniai.

P. Vitkevičienė,

T. Norkienė,

R.Stancikaitė,

J. Girulienė -

„Šaltinio“ progimnazija



24 10.00 Kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio 
skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“.

Moksleivių 
kūrybos centras

Užregistruoti mokiniai L.Užkurienė, 
V.Antanavičienė, 
N.Orentienė – Lomių 
pagr. m-kla

24 13.20 Tauragės muzikos mokyklos mokytojo Tomo 
Altaravičiaus atvira pamoka 1 – oje muzikos 
mokyklos klasėje „Štrichai ir dumpliavimas 
akordeono pamokoje“.

Muzikos mokykla Muzikos mokytojai T.Altaravičius – Muzikos 
mokykla.

28 10.00 Rajoninė 5 ir 6 klasių mokinių anglų kalbos 
komandinė olimpiada

M.Mažvydo 
progimnazija

Mokykliniame olimpiados 
etape atrinkti mokiniai

A.Melninkaitienė, R. 
Skulskienė, 
J.Prialgauskaitė – 
M.Mažvydo progimnazija

28 11.00 Rajoninė antrosios užsienio (rusų) kalbos mažoji, 8 
klasių mokinių olimpiada.

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

D.Eitutienė, V.Ivoškienė –
Skaudvilės gimnazija

29 9.00 Rajoninė 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada M.Mažvydo 
progimnazija

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

R.Leškienė – „Versmės“ 
gimnazija.

R.Lebrikienė – 
M.Mažvydo progimnazija

30 12.00 Konferencija „Integruoti projektai įvairių dalykų 
mokyme“.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Pagal konferencijos 
nuostatus

N.Bekerienė – „Šaltinio“ 
progimnazija

Nuo  kovo  1d.
iki  balandžio
6d.

Rajoninis piešinių konkursas „Ši diena yra viešpaties
duota, - linksminkimės ir džiūgaukime.“ ( ps 118 , 

24 )

Piešinius iki 
balandžio 6d. 
pristatyti į PMMC

Rajono mokyklų 1-12 
klasių mokiniai

R.Černiauskienė - 
Tauragės katalikių moterų
draugijos pirmininkė



Balandžio ir gegužės mėnesiais PMMC planuoja organizuoti  metodines dienas įvairių dalykų mokytojams „Skaitymo ir
rašymo įgūdžių ugdymas įvairių dalykų pamokose. Patirtis ir įžvalgos.“ Mokytojai, norintys ir galintys dalintis savo patirtimi, kviečiami
registruotis iki kovo 31d. el. paštu vilmovai@gmail.com

Numatomos grupės:

Dorinio ugdymo (etika, Romos katalikų tikyba, Evangelikų liuteronų tikyba)

Gamtos mokslų (chemija, fizika, biologija)

Tiksliųjų mokslų (IT, matematika, ekonomika)

Meninio ugdymo (muzika, dailė, šokis, technologijos)

Socialinių mokslų (geografija, istorija)

Užsienio kalbų ( rusų k. vokiečių k. anglų k.)

Pridedamas atskiras dokumentas dėl metodinių dienų.

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

Individualios psichologo konsultacijos. PPT

(registruotis iš anksto)

Vaida Mačiulienė

Psichologė

mailto:vilmovai@gmail.com


V 12.30-13.30

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

Kovo 1d. 13 val. Užsiėmimas „Savęs pažinimas“ 6-10 metų vaikams. Jovarų pagrindinė
mokykla

Vaida Mačiulienė

psichologė

Kovo 2 d. 13.30 val. Paskaita Aušros pagr. mokyklos mokytojams „Emocijų valdymas 
pedagogo darbe“.

Aušros pagrindinė
mokykla

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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