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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2017 M. GEGUŽĖS 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).

Eil
. 
Nr.

Seminaro pavadinimas Diena Laika
s

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai

1. 6 val. seminaras ,,Kai 
jaunimas nieko nenori - kaip
motyvuoti mokytis?“

3 14 Evaldas Karmaza, 
psichologas 

Iš SMC, 
Jovarų pagr. 
m-klos ir 
Pagramančio
pagr. m-klos 
lėšų

Pagramančio 
regioninio 
parko 
direkcija

SMC, Jovarų pagrindinės 
mokyklos ir Pagramančio 
pagrindinės mokyklos 
vadovai, mokytojai

2. 6 val. seminaras ,,Tinklinis 
kūno kultūros pamokose“

Turėti sportinę aprangą

4 12 Rokas Aukštkalnis, 
Klaipėdos tinklinio 
asociacijos treneris

13 eurų ,,Versmės“ 
gimnazijos 
sporto salė

Kūno kultūros mokytojai

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki gegužės 2  d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

3. 6 val. seminaras 
,, Žaidžiame ir mokomės“

4 13 Lilija Nikelienė, 
Tauragės VRCM 
,,Pušelė“ logopedė 
metodininkė

Pažymėjima
s – 1 eur.

VRCM  
,,Pušelė“

VRCM ,,Pušelė“ vadovai, 
auklėtojai

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


4. 6 val. seminaras ,,Teksto 
suvokimo ir kūrimo 
problemos pagrindinėje 
mokykloje“ (V- VIII klasės)

Leidyklos ,,Baltos lankos“ 
iniciatyva

9 13 dr. Gitana 
Notrimaitė-
Muzikevičienė, Inga 
Gresienė

Pažymėjima
s – 1 eur.

PMMC Lietuvių kalbos mokytojai

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki gegužės 4  d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

5. 6 val. seminaras  ,, Teisinis
Vaiko  gerovės  komisijos
veiklos kontekstas“

16 12 Snaiguolė Eglė 
Kuosienė, soc. 
pedagogė 
metodininkė

13 eurų PMMC Socialiniai pedagogai, 
ugdymo įstaigų vadovai, 
VGK nariai

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

6. 6 val. seminaras ,,Praktinis 
naujojo  Darbo kodekso 
taikymas“

23 10 Vida Šeduikytė, 
Vilniaus 
kooperacijos 
kolegijos lektorė

13 eurų PMMC Ugdymo įstaigų vadovai

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki gegužės 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

2 12.00 Rajoninės virvės traukimo varžybos Skaudvilės Skaudvilės Mišrios mokinių J.Šiurys – Skaudvilės 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com


gimnazijos taurei laimėti gimnazija komandos. gimnazija

2 13.00 LMŽ lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos Vytauto 
stadionas

Mokyklų komandos V.Šetkuvienė – „Aušros“ 
pagrindinė mokykla.

3 14.00 Užsienio kalbų mokytojų metodinė diena „Skaitymo 
ir rašymo įgūdžių ugdymas užsienio kalbų pamokose.
Patirtis ir įžvalgos.“

PMMC Užsiregistravę užsienio 
kalbų mokytojai.

V.Jucienė, G.Kolesnikova – 
Žalgirių gimnazija;

V.Vaičekauskienė – PMMC

3 12.30 Lietuvos futbolo federacijos remiamos futbolo 
varžybos „Golas 2017“ (pirmas ratas)

Senasis miesto 
stadionas

Dviejų amžiaus gr. 
mokiniai: 2001-2003 m. ir 
2004 m. ir jaunesni.

A.Skurdelis – „Versmės“ 
gimnazija

4 12.00 Rajoninė 5-6 ir 7-8 klasių mokinių informacinių 
technologijų olimpiada

„Aušros“ pagr. 
m-kla

Užregistruoti mokiniai. I.Ambrozienė - „Aušros“ pagr.
m-kla

6-7 Tauragės rajono ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų
projektas „Pailsėk, Mamyte“

Norintys ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogai.

L.d „Kodėlčius“ pedagogų 
kolektyvas.

9 12.30 Lietuvos futbolo federacijos remiamos futbolo 
varžybos „Golas 2017“ (antras ratas)

Senasis miesto 
stadionas

Dviejų amžiaus gr. 
mokiniai: 2001-2003 m. ir 
2004 m. ir jaunesni.

A.Skurdelis – „Versmės“ 
gimnazija

10 13.00 Dorinio  ugdymo  mokytojų  metodinė  diena
„Skaitymo  ir  rašymo  įgūdžių  ugdymas  dorinio
ugdymo pamokose. Patirtis ir įžvalgos.“

PMMC Užsiregistravę dorinio 
ugdymo mokytojai.

V.Vaičekauskienė – PMMC

Registruotis iki gegužės  5d  .

10 15.00 Romos  katalikų  tikybos  mokytojų  metodinė  diena.
Anketų pildymas už 2016-2017 m.m.

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

10 13.00 LMŽ  rajoninės  lengvosios  atletikos  keturkovės
varžybos

Žalgirių 
gimnazija

Mergaičių ir berniukų 
komandos.

Žalgirių gimnazijos kūno 
kultūros mokytojai.

11 12.00 LMŽ kaimo  vietovių  mokyklų  mokinių  lengvosios
atletikos varžybos.

Žygaičių 
gimnazija

Mokinių komandos (6 
berniukai ir 6 mergaitės)

R.Ramanauskas, 
G.Tamavičienė – Žygaičių 



gimnazija

11 13.00 Rajoninės kūno kultūros Ženklo varžybos. Žalgirių 
gimnazija

Norintys rajono mokyklų 
mokiniai.

Žalgirių gimnazijos kūno 
kultūros mokytojai.

13 13.00 Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursas
– festivalis „Kūrėjų oazė“. Tema: „Kūryba užaugina
sparnus“.

Tauragės 
kultūros centre

Iš anksto užsiregistravę 
dalyviai.

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

16 13.00 LMŽ kaimo vietovių mokyklų virvės traukimo 
varžybos.

Batakių vid. m-
kla

Mišrios mokinių 
komandos.

E.Laugalys - Batakių vid. m-
kla;

J.Šiurys – Skaudvilės 
gimnazija

17 12.00 Rajono socialinių pedagogų metodinė diena. PMMC Socialiniai pedagogai J.Miškenienė – Tarailių 
progimnazija.

19 10.00 Lietuvos  futbolo  federacijos  remiamos  futbolo
varžybos „Golas 2017“ (apskrities finalai)

Senasis miesto 
stadionas

Dviejų amžiaus gr. 
mokiniai: 2001-2003 m. ir 
2004 m. ir jaunesni.

A.Skurdelis – „Versmės“ 
gimnazija

23 9.30 Tarptautinė konferencija „Matematika gyvenime“ „Šaltinio“ 
progimnazija

Užsiregistravę mokytojai ir 
mokiniai

„Šaltinio“ progimnazijos 
pedagogų komanda

26 10.00 Tarptautinė konferencija ,,Patirtis vykdant Erasmus+
projektus“

M. Mažvydo 
progimnazija

Užsiregistravę mokytojai A.Bambalienė, R.Masteika - 
M. Mažvydo progimnazija

31 12.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų neformaliajam 
švietimui metodinė diena Jovarų pagrindinėje 
mokykloje, dalyvaujant 10-ajame Jovarų mokyklos 
kino festivalyje „Nuostabūs žmonės šalia mūsų“.

Jovarų 
pagrindinė 
mokykla

Mokyklų direktorių 
pavaduotojų neformaliajam
švietimui

J.Butkienė - Jovarų pagrindinė 
mokykla

Birželio 14d. Rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena 
,,Skaitymo, rašymo įgūdžių tobulinimas mokant 

Rajono pradinių klasių 
mokytojai

V.Vaičekauskienė – PMMC,

R.Skrodenienė – M.Mažvydo 



visų dalykų". progimnazija

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

Balandžio mėn. IV Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai (dalyvauja teismo 
sprendimu įpareigoti tėvai).

PPT Vaida Mačiulienė



13.30 – 15.30 val. Būtina išankstinė registracija. 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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