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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2018 M. SAUSIO 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 LUMINOR banko sąskaitą LT614010041600000219 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų mokymų 

pavadinimą). 
 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas Diena Lai- 

kas 

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai 

1. 24 val. seminaro   
,, Pedagogų emocinio 
intelekto ugdymas“ 2 dalis 

3 14 Vaida Mačiulienė, 
Tauragės PPT 
psichologė 

 ,,Aušros“ 
progimnazija 

,,Aušros“ progimnazijos mokytojai 

2. 24 val. seminaro   

,, Pedagogų emocinio 
intelekto ugdymas“ 1 dalis 

18 14 Vaida Mačiulienė, 
Tauragės PPT 
psichologė 

Pažy-
mėjimas – 
1 eur. 

Batakių pagr. 
m-kla 

Batakių pagrindinės mokyklos 

vadovai, mokytojai 

3. 6 val. seminaras 
,,Sunkiosios atletikos 
treniruočių ypatumai, 
traumų prevencija, 
reabilitacija“ 

24 13 Virginijus Kairevičius, 
treneris 

Pažy-
mėjimas – 
1 eur. 

,,Aušros“ 
progimnazija 

Kūno kultūros  mokytojai 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki sausio 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

4. 6 val. seminaras ,,Rusų 
(užsienio) kalbos dėstymo 
metodika: komunikavimo 
metodai“ 

26 11 Nina Burygina, KTU 
Vaižganto prog.  mokyt. 
met., Ala Kakoškina, 
Kauno Juozo  Urbšio 
katalikiškos pagr. m-

13 eurų PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Rusų kalbos mokytojai 

 
 
 
Būtina išankstinė registracija  



klos mok. met., Natalija 
Žuravliova, Kauno 
,,Vyturio" g. mok. met.  

Iš anksto registruotis  

iki sausio 15  d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

5. 6 val. seminaras ,,Kaip 
išlaisvinti savo ir vaikų 
talentus“ 

29 12 Ilona Bumblauskienė, 
leidyklos UAB ,,Jūsų 
Flintas“ edukacinių 
žurnalų ,,Nykštukas“ ir 
,,Kutis“ vyr. redaktorė 

13 eurų PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  

iki sausio 15  d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

6. 6 val. seminaras ,,IKT 
priemonių naudojimas 
ugdymo procese 
„Erasmus+“ KA1 projekto 
„Išmani mokykla – išmanus 
mokinys“ sklaida“ 
 
Tam, kad efektyviai ir tikslingai 
naudotų IKT pamokoje, 
mokytojai susipažins su įvairiais 
IKT įrankiais (pvz. 
http://popplet.com/ (modernūs 
minčių žemėlapiai), 
http://storybird.com/ (istorijų 
(storytelling) kūrimo interneto 
puslapiai) Evernote, )  ir dviem 
skaitmeninių įgūdžių ugdymo 
metodais: skaitmeninių istorijų 
kūrimo (Storybird, Storyjumper)  
ir paieškos metodais (angl. 
Webquest). Paieškos metodas 
(angl. Webquest) - Įvairių dalykų 
mokytojams. specialus 
probleminių užduočių pamokų 
formatas, paremtas interneto 
ištekliais. Paskutinėje seminaro 
dalyje susipažinsime su mokinių 
veiklos vertinimu naudojant IKT 
(Threering, Classdojo, Google 
Forms) ir išorės audito puikiai 
įvertinta integruota matematikos 
ir informacinių technologijų 

31 12 Sigita Macienė, 
Tauragės Martyno 
Mažvydo prog. mok. 
met., Lina Zobėlienė, 
Tauragės Martyno 
Mažvydo prog. mok. 
met. 

13 eurų Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Visi norintys 

 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  

iki sausio 15  d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 



pamoka. Konkrečių IKT įrankių ir 
scenarijų sąrašas sudaromas pagal 
grupės lygį, taikymo patirtį ir 
poreikį 

7. 6 val. seminaras 
,,Šiuolaikiška istorijos 
pamoka- keturios mažos 
sėkmingos pamokos 
paslaptys“ 

Va-
sario 2 
d.  

12 Robertas Ramanauskas, 
Vilniaus Užupio g. 
istorijos mokytojas 
metodininkas 

 

13 eurų PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Istorijos mokytojai 

 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki sausio 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 
Parengė 
Inga Murauskaitė, metodininkė 
 

METODINĖ VEIKLA  

 

Diena  Lai- 

kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

8 11.00 Pasitarimas dėl Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkurso „Dainų dainelė“ 
rajoninio etapo organizavimo. 

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

V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

8 14.00 47-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio 
rašinio konkurso darbų vertinimas. 
(darbus pristatyti iki sausio 5d. į PMMC). 

PMMC Vertinimo komisijos nariai 
(D.Albrechtienė, 
D.Čiunkienė, 
J.Kalsiliauskienė, 
D.Macijauskienė) 

V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

9 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų berniukų (gimusių 
2004m. ir jaunesnių) futbolo 5x5 varžybos.  

Skaudvilės 
gimnazija 

Berniukų komandos. E.Laugalys – Batakių 
pagr. m-kla 
V.Kenstavičius - 
Skaudvilės gimnazija 

10 10.00 Lietuvos mokinių anglų k. olimpiada (11kl.) 
ir respublikinis anglų kalbos konkursas (9-
10kl.). 

Žalgirių 
gimnazija 

Komisijos nariai ir 
užregistruoti 9-10 ir 11 
klasių mokiniai. 

L.Trijonienė ir Žalgirių 
gimnazijos anglų k. 
mokytojai. 
V.Vaičekauskienė - 



PMMC 
10 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 

lavinimo mokyklų merginų (gimusių 2001m. 
ir jaunesnių) tinklinio varžybos. 

Lauksargių pagr. 
mokykla 

Merginų komandos. 
K.Igaris – Lauksargių 
pagr. m-kla 

11 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų vaikinų (gimusių 2001m. 
ir jaunesnių) tinklinio varžybos. 

Lauksargių pagr. 
mokykla 

Vaikinų komandos. 
K.Igaris – Lauksargių 
pagr. m-kla 

12 10.00 51-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada (9-12kl.). 

M.Mažvydo 
progimnazija 

Komisijos nariai ir 
užregistruoti 9-12 klasių 
mokiniai. 

A.Bambalienė, 
R.Lebrikienė - 
M.Mažvydo progimnazija, 
V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

15 14.30 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurso darbų vertinimas.  
(darbus pristatyti iki sausio 12d. į PMMC) 

PMMC Vertinimo komisijos nariai. V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

16 10.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 
konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas 

Muzikos mokykla Dalyvauja vaikai pagal iš 
anksto pateiktas paraiškas. 

R.Kazlauskas, A.Petraitis 
– muzikos m-kla, 
V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

16 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mergaičių (gimusių 
2003m. ir jaunesnių) futbolo 5x5 varžybos. 

Skaudvilės 
gimnazija 

Mergaičių komandos. E.Laugalys – Batakių 
pagr. m-kla 
V.Kenstavičius - 
Skaudvilės gimnazija 

17 13.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių svarsčių 
kilnojimo varžybos. 

Batakių 
pagrindinė 
mokykla 

Mišrios aštuonių dalyvių 
komandos 

E.Laugalys – Batakių 
pagr. m-kla 

17 15.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo 
mokyklų mokinių komandinės šachmatų 
varžybos. 

Sporto mokyklos 
šachmatų klubas. 

Mokinių komandos (3 
berniukai ir 1 mergaitė). 

A.Bitinas, A.Krasauskas – 
Sporto mokykla. 

19 10.00 56-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 
(9-12kl.). 

„Versmės“ 
gimnazija 

Komisijos nariai ir 
užregistruoti 9-12 klasių 
mokiniai. 

D.Pukelienė, 
S.Radžiūnienė -

„Versmės“ gimnazija, 
V.Vaičekauskienė - 
PMMC 



23 10.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkurso rajoninis etapas 
 

MKC Dalyvauja komisijos nariai 
ir užregistruoti mokiniai. 

V.Vaičekauskienė – 
PMMC, 
J.Kazlauskienė - MKC 

24 14.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC Metodinės tarybos nariai. V.Vaičekauskienė – 
PMMC 
 

25 10.00 Lietuvių kalbos olimpiada Lietuvos ir 
užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams (9-
12kl.). 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Komisijos nariai ir 
užregistruoti 9-12 klasių 
mokiniai. 

A.Pocienė ir Jovarų pagr. 
m-klos lietuvių k. 
mokytojai. 

25 3pam. Rajoninė integruota muzikos ir šokio 
pamoka 3a klasėje „Būkem tikri ėr tverti 
žemate“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Norintys mokytojai. 
Registruotis el.p. 
arrumsiene464@gmail.com 

A.Rumšienė, K.Bivainis - 
„Šaltinio“ progimnazija 

26 10.00 28-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada III etapo I dalis (8-12kl.) 

Žalgirių 
gimnazija 

Komisijos nariai ir II etape 
atrinkti mokiniai. 

R.Remeikienė - Žalgirių 
gimnazija. 

26 11.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 
konkurso „Dainų dainelė“ 2 etapas. 

Muzikos mokykla Dalyvauja Tauragės, 
Raseinių, Jurbarko, 
Kelmės, Pagėgių ir Šilalės 
savivaldybių rajoninio 
etapo nugalėtojai. 

R.Kazlauskas, A.Petraitis - 
muzikos m-kla 
V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

26 11.00 5-8 klasių kūrybinių darbų konkurso 
„Vydūnas: žmogus ,tapatybė, tauta“ 
apdovanojimai. 

„Aušros“ 
progimnazija 

Dailės mokytojai, 
mokiniai 

V.Karbauskienė, 
J.Straukienė, L.Kivilienė 
D.Macijauskienė, 
- „Aušros“ progimnazija 

26  Rajoninis kaimo mokyklų renginys, skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui 
paminėti „Dovana Lietuvai“. 

Gaurės 
pagrindinė 
mokykla. 

Kaimo mokyklų mokinių 
komandos. 

R.Katauskienė, 
A.Norvilienė, 
A.Spūdvilienė, 
G.Augaitienė 

26  Rajoninis 5-8 klasių renginys ,,Dovana 
Lietuvai”, skirtas Lietuvos Valstybės 
atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Tarailių 
progimnazija 

Rajono 5-8 kl. mokiniai A. Norvilienė,  
G. Augaitienė 

31 12.00 Integruota anglų kalbos, pasaulio pažinimo 
ir muzikos popietė „Žemėj Lietuvos“ 2-3 
klasei.  
 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Norintys pradinių klasių 
mokytojai. 
Registruotis el.p. 
dalia.slioniene@inbox.lt 

D.Šlionienė, L.Trijonienė, 
V.Antanavičienė, 
R.Fominichienė – Jovarų 
pagr. m-kla. 



31 12.00 Vokiečių kalbos dailyraščio konkursas 6-
10kl. mokiniams „Rašau Tau Lietuva“. 
 

„Aušros“ 
progimnazija 

6-10 klasių mokiniai. R.Bandzinienė - „Aušros“ 
progimnazija 

Vasari
o 2 

10.00 66 –oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada Žalgirių 
gimnazija 

Komisijos nariai ir 
užregistruoti 9-12 klasių 
mokiniai. 

L.Trijonienė, J.Kiūdienė - 
Žalgirių gimnazija. 

Vasari
o 3 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkurso regioninis etapas. 

Žalgirių 
gimnazija 

Užregistruoti mokiniai ir jų 
mokytojai. 

V.Vaičekauskienė PMMC, 
Žalgirių gimnazijos 
mokytojų komanda. 

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 12.00-16.00 

 

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. PPT 
(registruotis iš anksto) 

Lina Visockienė 
spec. pedagogė  

 
Visą 

mėnesį 
III 

13.00-17.00 
 

Individualios logopedo konsultacijos. PPT 
(registruotis iš anksto) 

Vida Baracevičienė 
Logopedė 

 
 

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   


