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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2017 M. SPALIO 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 ,,Prekybos 
žmonėmis grėsmės ir 
pagalbos būdai“

12 13
Socialinė darbuotoja 
Žaneta Morkūnaitė 
(Kovos su prekyba 
žmonėmis ir išnaudojimu 
centras),  socialinė 
darbuotoja Žavinta 
Širvydaitė (Kovos su 
prekyba žmonėmis ir 
išnaudojimu centras)

Pažymėjima
s – 1 eur.

PMMC, 
Aerodromo 
g. 6

Soc. pedagogai, klasių 
auklėtojai, visi norintys

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki spalio  6 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

2.  6 val. seminaras
,,Pasirengimo 
matematikos VBE 
ypatumai ir užduočių 
analizė pagal tematiką“

18 14 Nijolė Pasičnikienė, 
Gražina Zaukevičienė, 
Tauragės ,,Versmės“ g. 
mokytojos metodininkės, 
Vida Kasputienė, Batakių
pagr. m-klos direktoriaus 
pavaduotoja

Pažymėjima
s – 1 eur.

,,Versmės“ 
gimnazija

Matematikos  mokytojai

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

3. 6 val. seminaras ,,Kaip 
efektyviai lavinti 

23 11 Psichologas, soc. m. dr. 
Tomas Lagūnavičius, 

13 eurų Bus 
patikslinta

Ugdymo įstaigų vadovai, jų 
komandos, visi norintys

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


emocinį intelektą“ Kauno jaunimo mokyklos
direktorius, 
Kauno suaugusiųjų 
mokymo centro 
direktorius

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

4. 6 val. seminaras 
,,Efektyvus profesinis 
bendravimas. Kaip 
bendrauti su ,,sunkiu“ 
klientu“

26 13 Dr. Kęstutis Trakšelys
Klaipėdos universiteto
Tęstinių studijų instituto 
Andragogikos katedros 
mokslo darbuotojas

13 eurų Bus 
patikslinta

Ugdymo įstaigų vadovai, jų 
komandos, klasių auklėtojai, 
soc. pedagogai, visi norintys

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

5. 6 val. seminaras 
„Klasikinė lietuviška 
muzika. Istorija, 
stilistika, atlikimo 
ypatumai“

30 10 Algirdas Petraitis, Vaiva 
Bartušienė, Tauragės 
muzikos mokyklos 
mokytojai metodininkai

Pažymėjima
s – 1 eur.

Muzikos 
mokykla

Muzikos mokytojai

6. 6 val. seminaras 
„Alternatyvios 
komunikacijos taikymas 
vaikams, turintiems 
autizmo spektro 
sutrikimų“

30 13 Margarita Jurevičienė, 
Šiaulių ,,Ringuvos" spec. 
m-klos, spec. pedagogė 
metodininkė,
Toma Jokubaitienė, 
VšĮ ,,Kokodukas" 
vadovė, spec. pedagogė, 
logopedė

Pažymėjima
s – 1 eur.

PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6

Grupė suformuota. 
Neregistruojame

7. 6 val. seminaras 
,,Mokinio individualios 
pažangos stebėjimo 
sistema"

31 9 Margarita Pavilionienė, 
Šiaulių universiteto 
Edukologijos f. Ugdymo 
sistemų k. asistentė, 
Šiaulių r. Meškuičių g. 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui

Iš Martyno 
Mažvydo 
prog. lėšų

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija

Martyno Mažvydo 
progimnazijos vadovai, 
mokytojai

Parengė
Inga Murauskaitė, metodininkė

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
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METODINĖ VEIKLA

Diena Lai-

kas

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

05 18.00 Muzikos mokyklos mokinių koncertas Tauragės Švč. 
Trejybės parapijos bažnyčioje kartu su tarptautinių 
konkursų laureatu, saksofonininku Petru Vyšniausku.

Tauragės Švč. 
Trejybės parapijos 
bažnyčia

Visi norintys mokytojai. L.Rudminienė, 
T.Geštautas, A.Petraitis,
R.Kazlauskas, 
V.Bartušienė, 
T.Altaravičius – 
Muzikos mokykla

11 12.20-
14.50

Atvira integruota geografijos ir sveikatos programos 
„Gyvenkime prasmingai ir sveikai“ pamoka 6 ir 9 
klasėms „Mūsų krašto paviršius ir kraštovaizdžiai. 
Šiaurietiškas ėjimas“.

(Pamoka vyks lauke. Dėl oro sąlygų gali keistis 
renginio organizavimo data.)

Gaurės pagrindinė 
mokykla

Visi  norintys  rajono
mokytojai.

Dalyvaujantiems
rekomenduojama  turėti
šiaurietiško ėjimo lazdas.

L.Lesnickienė ir 
G.Augaitienė – Gaurės 
pagr. m-kla.

11 9.55 Atvira integruota kūno k. ir geografijos pamoka 6kl. 
„Orientavimasis“ (pamoka vyks lauke).

Skaudvilės 
gimnazija

Visi  norintys  rajono
mokytojai

L.Stulgienė ir J.Šiurys –
Skaudvilės gimnazija.

11 10.30 Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sportinės varžybos „Futboliukas 2017“.

L.d. „Kodėlčius“ Ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  ugdymo
įstaigų  vaikų  komandos,
pedagogai, treneris.

Tauragės l.d. 
„Kodėlčius“ ir TAFF.

12 14.00 Rajono mokyklų bibliotekininkų popietė „Mokau ir 
mokausi su biblioteka“

„Šaltinio“ 
progimnazijos 
biblioteka (203 
kab.)

Mokyklų bibliotekininkai D.Petkuvienė - 
„Šaltinio“ progimnazija

17 12.00 LMŽ Tauragės bendrojo lavinimo mokyklų pradinių 
klasių mokinių kvadrato varžybos.

Jovarų pagr. m-kla Gimusių  2007m.  ir
jaunesnių  mokinių

K.Norvilas ir 
R.Artimavičienė - 



komandos. Jovarų pagr. m-kla

25 9.00 Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“, rajoninis etapas.

Jovarų pagrindinė 
mokykla

Ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  amžiaus,
pradinių kl., 5-6kl., 7-8kl.,
9-11kl. komandos.

A.Bartušienė – švietimo 
skyrius, PMMC ir 
visuomenės sveikatos 
biuras.

25 14.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC 
(Aerodromo g. 6)

Metodinės tarybos nariai PMMC metodininkė 
V.Vaičekausksienė

26 12.40 Atvira – integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka 3G 
kl. „K.Donelaičio „Metai“ ir fizika“.

Žygaičių gimnazija Visi norintys rajono 
mokytojai

L.Norgailienė, 
G.Statkuvienė, 
A.Ramanauskas - 
Žygaičių gimnazija

27 9.00 Rajoninis renginys „Sportuojame linksmai“. Žygaičių gimnazija Rajono kaimo mokyklų 
pradinių klasių mokinių 
komandos su mokytojais.

L.Latožienė, 
L.Maurienė, 
R.Petrikienė, L.Stirbienė
- Žygaičių gimnazija

27 Prevencinė vakaronė „Bendraudami mokomės vieni 
iš kitų“.

Pagramančio pagr. 
m-kla

Rajono kaimo mokyklų 
komandos

J.Žemaitienė, 
L.Šimkūnienė – 
Pagramančio pagr. m-
kla.

30 10.00 Anglų kalbos mokytojų metodinė popietė „Kaip 
subalansuoti darbą ir asmeninį gyvenimą“.

Žalgirių gimnazija Užsiregistravę anglų k. 
mokytojai.

G.Kolesnikova ir 
V.Jucienė – Žalgirių 
gimnazija.

Spalio 1 - 31 M. Mažvydo progimnazijos 5-7 klasių mokinių 
kūrybinių darbų paroda „Pasaulis mano akimis“.

PMMC D.Danienė - M. 
Mažvydo 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  8.00-12.00

III – 13.00-16.00

IV 13.00-16.00

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. PPT

(registruotis iš anksto)

Lina Visockienė
spec. pedagogė 

Visą mėnesį III

13.00-16.00

Individualios logopedo konsultacijos. PPT

(registruotis iš anksto)

Vida Baracevičienė
Logopedė

Spalio mėn. I

15.30 val.

Emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai vyresniųjų klasių 
mokiniams (būtina išankstinė registracija)

PPT Vaida Mačiulienė
psichologė

Spalio mėn. IV

15.00 – 17.00 val.

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

Būtina išankstinė registracija.

PPT Vaida Mačiulienė
psichologė

Spalio 30 d. 13.00 val. Seminaras tėvams „Įgalinančios edukacinės aplinkos kūrimas 
vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) procese“. 
Būtina išankstinė registracija.

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

Papildoma informacija:

Tauragės pagalbos mokytojui  ir  mokiniui  centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba nuo šių metų rugsėjo 1d.  persikėlė į  naujas
patalpas  Aerodromo  g.  6  („Aušros“  progimnazijos  patalpose).  Kontaktai:  centro  direktorė  Vida  Mejerienė  -  (8-446)  55244,  el.p.
v.mejeriene@gmail.com,  pedagogas@taurage.lt;  metodininkė  Inga  Murauskaitė  -  (8-446)  62018  murauskaite.inga@gmail.com,
pedagogas@taurage.lt; metodininkė Vilma Vaičekauskienė (8- 446) 62018, vilmovai@gmail.com; pedagoginė psichologinė tarnyba - (8- 446) 71511,
el.p. tauragesppt@gmail.com. 
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