PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui ir
mokiniui centro direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. V - 97
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
2017 M. GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLA
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 Luminor Bank AB sąskaitą LT614010041600000219 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų
mokymų pavadinimą).
Vieta

Dalyviai

Evaldas
Karmaza,
Psichodramos ir
ekspresyviosios
terapijos
instituto
psichologas
Ugdymo
Nemokama
plėtotės centro
s
lektoriai.

Jovarų
pagrindinė
mokykla

Jovarų pagrindinės mokyklos
mokytojai

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Užsiregistravę priešmokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo pedagogai.
Registracija per ugdymo sodo
svetainę iki gruodžio 6d. 10val.

Psichologė
I.Kalvanienė

L.d.
„Kodėlčius“

L.d. „Kodėlčius“ pedagogai.

Eil Seminaro
.
pavadinimas
Nr.
1.
6 val. seminaras
,,Taisyklės ir ribos
besimokantiems.
Nuo mokymų iki
susitarimo“

Dien
a

Laikas

Lektoriai

8

Bus
patikslinta

2.

11-12

10 val.

4

13 val.

3.

12 val.
seminaras
,,Socialinės ir
komunikavimo
kompetencijos
ugdymo svarba
ankstyvajame
amžiuje“
6 val. seminaras
„Vaikų emociniai
poreikiai ir kaip į

Kaina

4.

5.

6.

7.

juos atsiliepti“
6 val. seminaras
,,Autizmo spektrą
turinčių vaikų
kalbos ugdymas“

13

12 val.

Tarailių
progimnazijos
mokytoja
metodininkė
V.Abromavičien
ė ir PPT
logopedė
ekspertė
V.Baracevičienė

6 val. seminaras
,,Bendravimo ir
bendradarbiavimo
su šeima aspektai“
Seminaras –
praktikumas
,,Pagalbų ir terapijų
poveikis elgesio ir
emocijų sutrikimų
turintiems vaikams.
Atvejo analizė“.

14

10 val.

Psichologė
E.Gudelienė

27

10 val.

Gelgaudiškio
,,Šaltinio“ spec.
ugdymo centro ir
Tauragės r.
Skaudvilės
specialiosios
mokyklos
lektorių
komanda.

6 val. seminaras
,,Virtualių
mokymo(-si)
aplinkų naudojimas
ugdyme“

28

9 val.

1 euras

Dėl
apmokėjimo
konsultuotis
registruojanti
s į seminarą.

„Versmės“
gimnazijos
mokytoja
metodininkė
A.Žylienė

PMMC,
Aerodromo g.
6

Visi norintys.

L.d.
„Žvaigždutė“

L.d. „Žvaigždutė“ pedagogai.

Skaudvilės
specialioji
mokykla.

Specialieji pedagogai, dirbantys su
intelekto ir elgesio bei emocijų
sutrikimų turinčiais mokiniais.

,,Versmės“
gimnazija

Registracijos kontaktai:
Vaida Baršienė, Skaudvilės spec. mklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, tel.: 8 656 212 87, el. p.:
vaida.skaudvilespecmok@gmail.com
„Versmės“ gimnazijos mokytojai

METODINĖ VEIKLA
Diena
1

Laikas
13.00

Renginio pavadinimas ir temos
Kūrybinės dirbtuvės „Pojūčių paveikslas“.
Renginys skirtas tarptautinei neįgaliųjų
dienai paminėti.

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Jovarų pagrindinė
mokykla

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

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

(registracija
baigta)

6

16.00

Iki 6d.

Integruoto istorijos-anglų kalbos projekto
„100 gerų darbų Lietuvai“ pristatymas III
amžiaus universiteto klausytojams.
„Lankytinos vietos Tauragėje“.

Jovarų pagrindinė
mokykla.

Atnešti atrinktus mokinių piešinius
konkursui „Korupcija vaiko akimis“.

PMMC

į

Trečiojo
amžiaus D.Bajorinienė,
V.Vaupšienė –
universiteto klausytojai.

„Versmės“ gimnazija.

7

14.30

Mokinių piešinių konkurso „Korupcija
vaiko akimis“ darbų vertinimas.

PMMC

Vertinimo
nariai:

8

9.00

5 – asis regiono mokinių Kalėdinis
tinklinio turnyras Tauragės „Versmės“
gimnazijoje.

„Versmės“
gimnazija

Regiono
komandos.

29-oji Lietuvos mokinių informatikos
olimpiada II etapas (8–12 kl.)

Žalgirių
gimnazija

Mokykliniame
atrinkti mokiniai.

8

10.00

renginį

komisijos

K.Vaičaitis Savivaldybės
specialistas vykdantis
korupcijos prevenciją
ir kontrolę,
V.Vaičekauskienė –
PMMC

mokyklų V.Januševičienė –
„Versmės“ gimnazija

etape L.Trijonienė,
R.Remeikienė Žalgirių gimnazija

10

10.00

Konkurso – parodos respublikos 1-4, 5-8
klasių ir I-IV gimnazijų klasių
mokiniams ,,Laiškas adventui 2017“
atidarymas.

Tauragės Švč.
Respublikos mokyklų 1-4, D.Poškienė,
Trejybės bažnyčia 5-8
klasių
ir
I-IV L.Tamašauskienė –
gimnazijų klasių mokiniai Martyno Mažvydo
ir jų mokytojai.
progimnazija

11

Laika
s bus
patiks
lintas

Rajono metodinės tarybos susitikimas su
Ugdymo plėtotės centro (UPC) komanda.
(perkelta iš lapkričio mėn.)

„Aušros“
progimnazija

Metodinės tarybos nariai

12

15.00

Geografijos mokytojų kolegialaus
mokymosi popietė „Pasidalijimas gerąja

Žalgirių

Rajono
mokytojai.

V.Vaičekauskienė,
L.Oželytė, V.Okienė

geografijos Geografijos mokytojos
G.Straukienė ir

13

11.00

metodine patirtimi“.

gimnazija

(registruotis
geniki@gmail.com

LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo
lavinimo mokyklų mergaičių ir berniukų
(gimusių 2001m. ir jaunesnių) krepšinio
3x3 varžybos.

Gaurės
pagrindinė
mokykla

Berniukų ir
komandos.

el.p

D.Jonikienė - Žalgirių
gimnazija

mergaičių V.Šaulys – Gaurės
pagr. m-kla.

13

12.00

Kūrybinių metodų vokiečių kalbos
mokymui pristatymas rajoninėje 6 kl.
popietėje ,,Seku seku kalėdinę pasaką“.

M.Mažvydo
progimnazija

,,Šaltinio“,
,,Aušros“, L.Ugianskienė –
Jovarų, M. Mažvydo 6 kl. M. Mažvydo
mokiniai
ir
vokiečių progimnazija
kalbos mokytojos.

14

3pam. Atvira anglų kalbos pamoka „Svečiuose
pas Harį Poterį“.

„Šaltinio“
progimnazija

Norintys mokytojai.

13.00

Jovarų pagrindinė
mokykla

8-10
klasių
mokinių L.Eskienė,
komandos ir anglų k. L.Mateikaitė,
R.Norvilienė – Jovarų
mokytojai

15

Anglų kalbos popietė 8-10 kl. mokiniams
"Let's have some fun".

(registracija iki gruodžio 11d.
el.p.
petraitiene.vilija@gmail.com)

Mišrios 8 narių komandos,
atrinktos
dalyvauti
tarpzoninėse varžybose.

V.Petraitienė –
„Šaltinio“
progimnazija

pagr. m-kla
J.Šiurys – Skaudvilės
gimnazija

16

12.00

LMŽ tarpzoninės svarsčių kilnojimo
varžybos

Skaudvilės
gimnazija

18

13.00

Tauragės muzikos Rajono muzikos mokytojai G.Bartušis –
mokykla, 27 kab.
Muzikos mokykla.

21

8.55

Paskaita rajono muzikos mokytojams
„Kompiuterinių technologijų taikymas
fortepijono pamokoje“
Atvira integruota lietuvių, rusų, vokiečių
kalbų pamoka „Pasveikinkim vieni kitus“
7b klasėje

M.
Mažvydo Rajono lietuvių k., rusų k., J.Kasiliauskienė,
L.Ugianskienė –
progimnazija,
vokiečių k. mokytojai.
(registruotis
el.p. M.Mažvydo
204 kabinetas
progimnazija

uglina@gmail.com)

22

9.00

Atvira popietė „Kūčių ir Kalėdų tradicijos
ir papročiai“.

Lomių pagrindinė
mokykla

Norintys pradinių
mokytojai.
(Į

renginį

registruoti

klasių
el.p.

N.Orentienė,
L.Užkurienė – Lomių

lolita.uzkuriene@gmail.com)

Gruodžio 4- 31 „Šaltinio“ progimnazijos technologijų PMMC
mokytojos Audros Paulauskienės penktų
klasių mokinių kūrybinių darbų paroda
„Metų laikai“.
2017-12-01 - Respublikos priešmokyklinių grupių ir PMMC
pradinių klasių vaikų kūrybinių darbų
2018-03-13
konkursas „Vaikų kūryba Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui“

pagr. m-kla.
A.Paulauskienė –
„Šaltinio“
progimnazija

Respublikos priešmokyklinių
grupių ir pradinių klasių
vaikai, jų mokytojai.

V.Juščienė –
Lauksargių pagr. mkla, V.Vaičekauskienė
- PMMC

Parengė
Vilma Vaičekauskienė, metodininkė
PEDAGOGINĖS – PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
2017 m. gruodžio mėnuo
Diena
Visą mėnesį

Laikas
II, III, V
8.00 – 12.00

Visą mėnesį

IV 8.00-12.00

Visą mėnesį

I 12.00-17.00
IV 13.00-16.00
V 12.30-13.30
I 8.00-12.00
III – 13.00-16.00
IV 13.00-16.00
III
13.00-16.00

Visą mėnesį

Visą mėnesį
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

I
15.30 val.

Veikla
Vaiko gebėjimų vertinimas. Asmens galių ir sunkumų, raidos
ypatumų ir sutrikimų, pedagoginių, psichologinių asmenybės ir
ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas.

Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų
konsultavimas bei metodinė pagalba.
Individualios psichologo konsultacijos.

Atsakingi
PPT specialistai

PPT

PPT specialistai

PPT
(registruotis iš anksto)

Vaida Mačiulienė
Psichologė

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Lina Visockienė
spec. pedagogė

Individualios logopedo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Vida Baracevičienė
Logopedė

PPT

Vaida Mačiulienė
psichologė

PPT

Vaida Mačiulienė
psichologė

Jovarų pagrindinė

Lina Visockienė

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

IV
Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai (dalyvauja teismo
15.00 – 17.00 val. sprendimu įpareigoti tėvai).
13.00 val.

Vieta
PPT
(registruotis iš anksto)

Renginys – kūrybinės dirbtuvės „Pojūčių paveikslas“, skirtas

1 d.
Gruodžio mėn.
13 d.

12.00 val.

tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. (Būtina išankstinė
registracija).
Seminaras Tauragės rajono švietimo pagalbos (logopedams)
specialistams „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų
kalbos ugdymas“.

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis telefonu: 71511
I, II, III, IV 8.00-17.00 V 8.00-16.00

Parengė PPT vadovė
Direktorė

Lina Visockienė
Vida Mejerienė

mokykla

spec. pedagogė

PPT

Vida Baracevičienė
Logopedė

