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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2017 M. LAPKRIČIO 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 
,, Darbas su specialiųjų 
poreikių vaikais“

2 10
Vaida Abromavičienė, 
Tauragės Tarailių 
progimnazijos 
mokytoja metodininkė

Pažymėjima
s – 1 eur.

Tarailių 
progimnazija

Tarailių progimnazijos 
vadovai, mokytojai

2. 6 val. seminaras 
,,Integruotos dailės - 
technologijų  pamokos:
galimybės, patirtis, 
pasiekimai“

17 12 Vida Karbauskienė, 
Tauragės ,,Aušros“ 
progimnazijos dailės 
mokytoja ekspertė, 
technologijų mokytoja, 
Loreta Kivilienė, 
Tauragės ,,Aušros“ 
progimnazijos 
technologijų vyr. 
mokytoja

Pažymėjima
s – 1 eur.

,,Aušros“ 
progimnazija

Dailės ir technologijų 
mokytojai

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

3. 6 val. seminaras 
,,Struktūruoto ugdymo 

22 12 Vaida Abromavičienė, 
Tarailių progimnazijos 

Pažymėjima
s – 1 eur.

PMMC, 
Aeorodromo 

Švietimo pagalbos specialistai
bei pedagogai, dirbantys su 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


strategijos, dirbant su 
vaikais, turinčiais 
autizmo spektro 
sutrikimų“

mokytoja metodininkė, 
Lina Visockienė, 
Tauragės PPT vyr. spec. 
pedagogė, Neringa 
Juščiuvienė, Jovarų 
pagrindinės mokyklos 
spec. pedagogė 
metodininkė

g. 6 autizmo spektro turinčiais 
vaikais

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki lapkričio   10 d.  el. paštu
tauragesppt@gmail.com

4. Lietuvos iniciatyvių 
mokyklų klubo metinė 
konferencija 
,,Reformacijai – 500“ 
(12 val.)

23-24 9.30 Mindaugas Dikšaitis, 
kunigas, Gražvydas 
Kazakevičius, ŠMM 
viceministras

13 eurų ,,Šaltinio“ 
progimnazija

Visi norintys

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

5. 6 val. 
seminaras ,,Darbas su 
vaikais, turinčiais 
elgesio sunkumų“

23 13 Evaldas Karmaza, 
Psichodramos ir 
ekspresyviosios terapijos 
instituto psichologas

Nemokamas 

(Seminarą 
finansuoja 
Visuomenės 
sveikatos 
biuras)

Savivaldybės 
didžiojoje 
salėje.

Visi norintys

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki lapkričio   10 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
Vietų skaičius ribotas. Surinkus
reikiamo dydžio grupę, 
registracija bus nutraukta.

6. 18 val. 
seminaras ,
,Pasirengimas lytiškumo 
ugdymo programos 
įgyvendinimui 
mokykloje: mokslu 
grįsta informacija ir 
metodologinės 
rekomendacijos“ 

29 10.30 Vilma Gabrieliūtė, 
direktorė, VšĮ „Įvairovės 
ir edukacijos namai“,
edukologė, lektorė, 
žmogaus teisių specialistė

25 eurai (12 
kontaktinių 
val., 6 
savarankiško
darbo)

PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6

Visi norintys

Būtina išankstinė registracija 
Iš anksto registruotis 
iki lapkričio 10 d.  el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
Liko kelios laisvos vietos

7. 24 val. seminaras 
,, Pedagogų emocinio 
intelekto ugdymas“ 1 
dalis

29 14 Vaida Mačiulienė, 
Tauragės PPT psichologė

Pažymėjima
s – 1 eur.

,,Aušros“ 
progimnazija

,,Aušros“ progimnazijos 
mokytojai

Parengė
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Inga Murauskaitė, metodininkė

METODINĖ VEIKLA

Diena Lai-
kas

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

6 12.30 Pasitarimas dėl Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio 
etapo organizavimo.

Muzikos mokykla, 
21 kab.

Tikslinės  grupės  nariai:
R.Kazlauskas,  A.Petraitis,
S.Pumputienė,  D.Petkienė,
A.Vilkauskienė,
V.Vaičekauskienė. 

V.Vaičekauskienė - 
PMMC

9 12.00 LMŽ Tauragės bendrojo lavinimo mokyklų 
mergaičių ir berniukų (gimusių 2005 m. ir 
jaunesnių) kvadrato varžybos.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Mokyklų  mergaičių  ir
berniukų komandos.

M.Cariova, L.Totilienė
– „Šaltinio“ 
progimnazija.

14 11.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mergaičių (gimusių 2005m. 
ir jaunesnių) kvadrato varžybos.

Žygaičių gimnazija Kaimo  mokyklų  mergaičių
komandos.

R.Ramanauskas, 
G.Tamavičienė, 
L.Maurienė - Žygaičių
gimnazija

14 29-osios Lietuvos mokinių informacinių 
technologijų olimpiados 8-12 klasių 
mokiniams I etapas (mokyklinis etapas).

Rajono mokyklos 8-12 klasių mokiniai Informacinių 
technologijų 
mokytojai

15 14.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
mergaičių (gimusių 2003 m. ir jaunesnių) 
futbolo varžybos.

M.Mažvydo 
progimnazija

Mergaičių komandos. R.Savickienė, 
J.Sabutis - 
M.Mažvydo 
progimnazija

16 11.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų berniukų (gimusių 2005m. 
ir jaunesnių) kvadrato varžybos.

Žygaičių gimnazija Kaimo  mokyklų  berniukų
komandos.

R.Ramanauskas, 
G.Tamavičienė, 
L.Maurienė - Žygaičių
gimnazija

16 12.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų Skaudvilės Mišrios 8 narių komandos. J.Šiurys - Skaudvilės 



mokinių svarsčių kilnojimo varžybos. gimnazija gimnazija.

16 15.00 Žalgirių gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų 
susitikimas su M.Mažvydo ir „Šaltinio“ 
progimnazijų lietuvių k. mokytojomis 
(dėsčiusiomis 8 kl. ) 

Žalgirių gimnazija, 
311 kab.

Lietuvių k. mokytojos Žalgirių gimnazijos 
lietuvių k. mokytojos.

17 12.00 Atvira integruota geografijos ir anglų kalbos 
(IDKM) pamoka „Alternatyvioji energetika“ 
10 (II) klasėje.

„Versmės“ 
gimnazija

Norintys mokytojai.

Į  pamoką  registruotis  el.p.
jurateorloviene@yahoo.com

J. Orlovienė, I 
Vaičienė - „Versmės“ 
gimnazija.

21 11.30 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių (gimusių 2007m. ir
jaunesnių) kvadrato varžybos. 

Žygaičių gimnazija Kaimo m-klų komandos. R.Ramanauskas, 
G.Tamavičienė, 
L.Maurienė, 
R.Petrikienė - 
Žygaičių gimnazija

21 12.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
berniukų (gimusių 2004 m. ir jaunesnių) 
futbolo varžybos.

Jovarų pagrindinė 
mokykla

Berniukų komandos. K.Norvilas, 
R.Artimavičienė - 
Jovarų pagrindinė 
mokykla

22 12.00 Rajono 4-6 klasių mokinių anglų k. meninio 
skaitymo konkursas

„Aušros“ 
progimnazija

Užregistruoti 4-6 klasių 
mokiniai.

Registruoti el. p. 
daivakvietkuviene@gmail.co
m iki 2017-11-16.

D.Kvietkuvienė, 
I.Breiterienė – 
„Aušros“ progimnazija

22 12.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo 
mokyklų mergaičių (gimusių 2003 m. ir 
jaunesnių) futbolo varžybos.

M.Mažvydo 
progimnazija

Mergaičių komandos. R.Savickienė, 
J.Sabutis - 
M.Mažvydo 
progimnazija

23 14.00 Rajono mokinių mišrių dvejetų tinklinio 
varžybos.

Žalgirių gimnazija Rajono mokyklų mišrių 
dvejetų tinklinio komandos.

J.Sparnauskienė – 
Žalgirių gimnazija.

27 14.00 Netradicinių fizinio aktyvumo metodų „Aušros“ Kūno kultūros mokytojai V.Kenstavičius – 
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„Pratimų su gimnastikos šokdynėmis 
komplekso“ pristatymas rajono kūno kultūros 
mokytojams.

progimnazijos 
sporto salė

Į renginį registruotis el.p 
vilmovai@gmail.com

Skaudvilės gimnazija

27 Laikas
bus 
patiks-
lintas

Rajono metodinės tarybos susitikimas su 
Ugdymo plėtotės centro (UPC) komanda.

PMMC Metodinės tarybos nariai V.Vaičekausksienė,

L.Oželytė, V.Okienė 

28 9.00 Konferencija „Kuriu gerą mokyklą“. Žygaičių gimnazija Dalyvauja 
bendradarbiaujančių 
mokyklų komandos.

V.Bliūdžiutė, 
J.Beitienė – Žygaičių 
gimnazija

29 12.00 Atviras integruoto užsienio (rusų) kalbos, 
lietuvių kalbos, dailės ir muzikos projekto 
„Rusų dainos lietuviškai“ 9-12 (I-IV) klasėse 
pristatymas.

„Versmės“ 
gimnazija

Norintys mokytojai
Į renginį registruotis el.p. 
rasvitajankauskiene@gmail.
com

R.Jankauskienė - 
„Versmės“ gimnazija 

30 16.00 Atvira fortepijono pamoka „Kaip 
efektingai paruošti mokinius ansambliniam
muzikavimui“ 

Muzikos mokykla Rajono muzikos mokytojai G.Bartušis – Muzikos 
mokykla.

Gruod
žio 1d.

13.00 Kūrybinės dirbtuvės „Pojūčių paveikslas“. 
Renginys skirtas tarptautinei neįgaliųjų 
dienai paminėti.

Jovarų pagrindinė 
mokykla

Negalią turintys mokiniai ir 
švietimo pagalbos 
specialistai ar kiti lydintys 
asmenys.

Į renginį registruotis 
užpildant renginio 
nuostatuose esančią formą.

L.Visockienė – PPT, 
N.Juščiuvienė - Jovarų
pagr. mokykla

Lapkričio 6 –
23d.

Tauragės M. Mažvydo progimnazijos 
technologijų mokytojo Fabijono Srugio penktų
klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 
,,Rudens spalvos".

PMMC F.Srugys - 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

Lapkričio mėn. I

15.30 val.

Emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai vyresniųjų klasių 
mokiniams. (Grupė suformuota)

PPT Vaida Mačiulienė

psichologė

Lapkričio mėn. IV

15.00 – 17.00 val.

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

PPT Vaida Mačiulienė

psichologė

Lapkričio 22d. 12 val. Seminaras tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams 
„Struktūruoto ugdymo strategijos, dirbant su vaikais, turinčiais 
autizmo spektro sutrikimų“. (Būtina išankstinė registracija)

PPT Lina Visockienė

spec. pedagogė



Lapkričio 30d. 17.15 val. Paskaita tėvams „Vaikų emocinis intelektas, tėvų indėlis jį 
lavinant“. 

PPT 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

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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