PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui ir
mokiniui centro direktoriaus
2018 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. V- 57
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2018 M. KOVO 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).
Sumokėjus mokestį, bet nedalyvavus mokymuose, pinigai negrąžinami ir pažymėjimas neišduodamas.
Eil.
Nr.
1.

Seminaro pavadinimas

6 val. seminaras ,, Krepšinio
ir tinklinio technikos elementų
mokymasis kūno kultūros
pamokose kitaip“

Turėti sportinę aprangą.
Seminaro teorinėje ir praktinėje
dalyse dalyvavę specialistai įgys
žinių įvairovę apie krepšinio ir
tinklinio techniką, atskiru
elementų mokymą, įvairių
metodų taikymą sportinių žaidimų
pamokose ir kitose veiklose.
Tokie aktyvūs mokymo metodai
kaip pratimai poromis, grupėmis
ne tik lavina mokinių fizinį
pajėgumą, suteikia judėjimo
džiaugsmo, bet ir ugdo
bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius. Tai ypač svarbu
šiuolaikinėje mokykloje, kur
įvairūs mokymo metodai

Diena
2

Laikas
13.00

Lektoriai

Kaina

Vieta

Dalyviai

Doc. dr. Laima
Trinkūnienė, LSU,
Sveikatos, fizinio ir
socialinio ugdymo k.,
Oksana Smirnovienė,
mokytoja ekspertė,
Kauno „Saulės“
gimnazija, Kornelija
Balčiūnaitė, mokytoja
metodininkė, Kauno
„Saulės“ gimnazija

13 eurų

,,Aušros“
progimnazija

Kūno kultūros mokytojai,
treneriai, pradinių klasių
mokytojai
Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki vasario 28 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

motyvuoja, įtraukia mokinius į
veiklas.

2.

24 val. seminaro
,, Pedagogų emocinio
intelekto ugdymas“ II dalis
18 val. seminaras
,, Pagalba pedagogams
ugdant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
vaikus“

6,13,
20,
27
15

4.

6 val. seminaras ,,Mokinių
ruošimas konkursams“

16

13.00

5.

6 val. seminaras „Kaip
taikyti Europos
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos
kokybės standartus“

19

12.00

3.

6.

6 val. seminaras
„Klasikinių ir šiuolaikinių
mokymo metodikų dermė
atnaujintoje gamtos mokslų
vadovėlių serijoje Eureka!
5–6 klasėms“

13.00

13.00

ir balandžio
5

20

13.00

Vaida Mačiulienė,
Tauragės PPT
psichologė
prof. dr. Aušra
Kazlauskienė, ŠU
doc. dr. Ramutė
Gaučaitė, ŠU

Tomas Altaravičius,
Tauragės muzikos
mokyklos mokytojas
metodininkas
dr.Inga
Bankauskienė, Narkoti
-kų, tabako ir
alkoholio kontrolės
departamento
Psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo
prevencijos
koordinavimo sk.
vedėja ir Renata
Šarkanė, to paties
skyriaus vyr.
specialistė
Edvardas Baleišis,
gamtos mokslų
projektų vadovas,
leidykla
„Briedis“,Rimvyda
Dagienė, švietimo
konsultantė, mokytojų
praktinės veiklos
vertintoja, Kęstutis
Grinkevičius,
lektorius, Lietuvos
edukologijos
universitetas

l/ d
,,Žvaigždutė“

l/ d ,,Žvaigždutė“ auklėtojai

25 eurai (2
dienos 12
val.
kontaktinių, 6 val.
savarankiško darbo)
Pažymėjimas – 1
eur.

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Auklėtojų padėjėjos

Muzikos
mokykla

Muzikos mokytojai

Pažymėjimas – 1
eur.

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Soc. pedagogai, psichologai, kiti
pagalbos specialistai, klasių
auklėtojai, visi norintys

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

Pažymėjimas – 1
eur.

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Fizikos, chemijos, biologijos
mokytojai

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

7.

8.

9.

Konferencija – seminaras
,,Neformaliojo ugdymo
kokybė: kryptys-problemossprendimai“
Organizatoriai – Lietuvos
mokyklų vadovų asociacijos
Tauragės skyriaus taryba ir
Tauragės PMMC
6 val. seminaras ,,Vaiko
motyvacija mokantis muzikos“

6 val. seminaras
,,Ikimokyklinio ir

22

10.00

6 val. seminaras ,,Aktyvūs
mokymo metodai anglų
kalbos pamokose“
Ugdydami 21-ojo amžiaus
įgūdžius mokytojai pastebi, kad
mokiniai, dažnai nepatiria
sėkmės, nes nemoka taikyti naujų
mokymosi strategijų, kurios bus
reikalingos gyvenime. Todėl
vienas svarbiausių užsienio
kalbos mokytojo uždavinių skatinti mokinius sėkmingai
taikyti įvairias mokymosi
strategijas, Ši 6 akad. val.
kvalifikacijos tobulinimo
programa skirta dalyko turinio

Pažymėjimas – 1
eur.

Moksleivių
kūrybos
centras

Visi norintys

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
23

11.00

Inga Gylytė, M.
K.Čiurlionio menų
mokyklos smuiko
mokytoja metodininkė,
M. K.Čiurlionio menų
mokyklos mokytojos:
Inga Vyšniauskaitė
(fortepijonas) ir Jonė
Janiukštienė (fleita)

13 eurų

Muzikos
mokykla

Muzikos mokytojai

28

12.00

prof. dr. Daiva
Jakavonytė –
Staškuvienė
LEU Ugdymo
mokslų f. Ugdymo
pagrindų k.

13 eurų

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogai

Miglė
Ogorodnikovienė,
Oxford University
Press leidyklos atstovė
Baltijos šalims,
mokytoja ekspertė

Pažymėjimas – 1
eur.

priešmokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų ir pažangos
vertinimas, individualios
pažangos stebėsena“
10.

Lektoriai derinami ir
bus patikslinti
atskiroje reklamoje

29

14.00

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Anglų kalbos mokytojai

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

planavimo ir tobulinimo
kompetencijoms plėtoti

11.

24 val. seminaras
„Inovatyvių
mokymo/mokymosi metodų
taikymas ugdymo procese“

040304

10.00

12.

6 val. seminaras ,,Emocinis
saugumas mokykloje:
stiprinimas, grėsmių
šalinimas, darnos kūrimas“
24 val. seminaro
,, Pedagogų emocinio
intelekto ugdymas“ III dalis
6 val. seminaras ,,Klasės
vadovas? Misija
(ne)įmanoma“

0403

9.00

0404

8.00

Vaida Mačiulienė,
Tauragės PPT
psichologė

0404

11.00

Jurgita Plukienė,
Radviliškio Lizdeikos
g. lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė

13.

14.

Gintarė Lošė,
Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
programos „Atvirais
švietimo ištekliais
grįsta e. mokymosi
metodika, e.mokymosi
įrankiai ir priemonės
ugdymo institucijų
darbuotojams“
dėstytoja
Ramunė Murauskienė,
psichologė

Pažymėjimas – 1
eur.

,,Versmės“
gimnazija

Tauragės „Versmės“ gimnazijos,
Gaurės pagr. mokyklos,
Lauksargių pagr. mokyklos ir
Šilalės Simono Gaudėšiaus
gimnazijos mokytojai

Pažymėjimas – 1
eur.

,,Versmės“
gimnazija

,,Versmės“ gimnazijos vadovai,
mokytojai

Batakių pagr.
m-kla

Batakių pagrindinės mokyklos
vadovai, mokytojai

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Klasių auklėtojai, klasių
kuratoriai, ugdymo įstaigų
vadovų pavaduotojai, visi
norintys

13 eurų

Programa skirta pagrindinių,
progimnazijų ir gimnazijų klasių
auklėtojams (kuratoriams).
Auklėtojai susipažins su
veiksmingais, praktiškai
patikrintais tradiciniais ir
inovatyviais darbo metodais, jų
derinimo galimybėmis, išmoks
efektyviai taikyti juos, kad padėtų
savo mokiniams produktyviai
mokytis, kultūringai bendrauti ir
bendradarbiauti, formuoti(s)
vertybių sistemą, sužinos, kaip į
ugdymo ir auklėjimo procesą
galima įtraukti tėvus

15.

16.

24 val. seminaro
,, Pedagogų emocinio
intelekto ugdymas“ IV dalis
6 val. seminaras ,,Praktinė

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

0405

8.30

04-

10.00

Vaida Mačiulienė,
Tauragės PPT
psichologė
dr. Paulius L.

13 eurų

,,Aušros“
progimnazija

,,Aušros“ progimnazijos mokytojai

PMMC,

Biologijos, chemijos, fizikos

17.

biotechnologija mokykloje“

05

6 val. seminaras

0406

,,Tobulinkime matematikos
pamoką. Kaip motyvuoti
,,sunkų“ vaiką?“

18.

18 val. nuotolinis
seminaras ,,Emocinio
raštingumo lavinimas: kaip
visapusiškai ugdyti kitus?“

0411

10.00

16.00

Tamošiūnas,
j. mokslo darbuotojas
VU, Gyvybės mokslų
c. Biotechnologijos
institutas | Eukariotų
genų inžinerijos
skyrius; GMUC
direktorius
Daiva Riukienė,
Šiaulių J. Janonio g.
mokytoja ekspertė,
Irena Šukienė, Šiaulių
S. Daukanto mokytoja
ekspertė
Ramunė Murauskienė,
psichologė

13 eurų

6 val. seminaras
,,Tradicijos ir naujovės
dabartinėse anglų kalbos
mokymo priemonėse.

0417

Nijolė Marija Tumė,
magistras, anglų
kalbos vyr. mokytoja ,
Express Publishing
leidyklos anglų k.

mokytojai, kiti norintys

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Matematikos mokytojai
Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

33,40 Eur.
(1,80 eur.
už 1 val. +
pažymėjim
as 1 eur.)

Turėti
kompiuterį su
vaizdo kamera
( prisijungti
bus galima
Jums patogioje
aplinkoje)

Pažymėjimas – 1
eur.

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Unikalus autorinis psichologės
seminaras sudaro sąlygas
mokyklų bendruomenėms taupyti
išteklius ir efektyviai mokytis.
Šalia ugdymo kokybės ypatingai
svarbu yra emocinis raštingumas.
Jo lavinimas padeda ne tik didinti
mokymosi motyvaciją, bet ir
gerinti santykius bendruomenėje.
Informacija suteiks žinių, kaip
tinkamai reaguoti į jausmus, kaip
įveikti nemalonias ir konfliktines
situacijas visose grandyse.
Seminaras apima ne tik mokinių,
bet ir tėvų bei mokytojų emocinį
raštingumą. Praktinis seminaras
suteikia pastiprinimo
mokytojams, kurie prie sudėtingų
sąlygų daro geriausia, ką gali.

19.

Aeorodromo
g. 6

Visi norintys
Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

Anglų kalbos mokytojai
Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis

DigiBook - naujos IT
technologijos mokymo
procese ir darbas su jomis“

iki kovo 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

mokytojų konsultantė

Pagrindinis seminaro akcentas tinkamos mokymo/mokymosi
medžiagos, vadovėlio pasirinkimo
ir jo ugdymo turinio asmens
kompetencijoms ugdyti svarba.
Dalyviai bus supažindinti su
principais, kuriais remiantis bus
mokomi atlikti vadovėlio analizę
ir įvertinti jo tinkamumą
(metodologija, socialinis bei
kultūrinis kontekstas).
Praktinėje programos dalyje
didžiausias dėmesys bus
skiriamas naujų vadovėlių New
Enterprise, On Screen, Right On!
pristatymui ir jų turinio bei
struktūros analizei remiantis
teorinėje dalyje išdėstytais
principais. Skatinant mokytojus
tikslingai naudotis
kompiuterinėmis mokymo
priemonėmis lavinant kalbinius
įgūdžius bus pristatoma IT
naujiena, naujų vadovėlių
sudėtinė dalis - digiBook.
Mokytojams bus sudarytos
galimybės susipažinti su digiBook
ypatumais, naudojimu ir jo
skirtumais lyginant su ieBook ir
IWS (interaktyvi mokymo
programa).

METODINĖ VEIKLA
Diena
6

Laikas
11.00

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Jovarų

Visi norintys mokytojai.

I. Sausienė, K.Norvilas,

Atvira integruota dailės, technologijų,
muzikos, istorijos, tikybos, geografijos,
lietuvių kalbos ir kūno kultūros pamoka 8a ir
8b klasėse “Vardan tos, Lietuvos“ skirta
Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.
6

14.00

6

14.30

15

10.05

15

13.30

20

14.00

pagrindinė
mokykla.

Respublikos priešmokyklinių grupių ir
PMMC
pradinių klasių vaikų kūrybinių darbų parodos
„Vaikų kūryba Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui darbų vertinimas.
Tikslinės grupės Ekslibrisų parodos PMMC
konkurso „Lietuvai 100“ organizatorių
susirinkimas ir parodos darbų vertinimas.
Atvira, integruota dorinio ugdymo (katalikų
tikybos) ir geografijos pamoka 7 klasėje
„Didžiosios pasaulio religijos“
Tikslinės grupės susirinkimas dėl švietimo
būklės stebėsenos duomenų analizės.

Tarailių
progimnazija

Tikslinės grupės susirinkimas dėl rajono
metodinės veiklos plano analizės.

PMMC

Tauragės r. sav.
314 kab.

Registruotis el.p.
budginiene.gitana@gmail.c
om

Komisijos nariai.

Tikslinės grupės nariai:
V.Karbauskienė,
N.Stašaitienė,
A.Paulauskienė
Visi norintys mokytojai
Registruotis el.p.
dziuljeta58@gmail.com
Tikslinės grupės nariai:
L.Oželytė, V.Okienė,
L.Visockienė,
A.Bambalienė,
V.Kasputienė,

L.Oželytė, V.Okienė,

7-12 klasių mokiniai ir
rusų k. mokytojai.

R. Krasauskienė,
D.Rakauskienė - Žalgirių

Atvira – integruota lietuvių k. ir geografijos
pamoka 6 kl. „Lietuvos etnografiniai
regionai“. (planuojamos 2 pamokos)

Žygaičių
gimnazija

27

11.00

Rajoninė mažoji rusų kalbos konferencija
„Mokinių saviraiškos ir bendrųjų
kompetencijų ugdymas mokantis užsienio
(rusų) kalbos“
Rajono metodinės tarybos susirinkimas

Žalgirių
gimnazija
PMMC

Metodinės tarybos nariai.

Respublikos priešmokyklinių grupių ir

PMMC

Visi norintys.

2018-02-13 –

Dž. Vaitkevičienė ir
G.Augaitienė - Tarailių
progimnazija

V.Karbauskienė –
„Aušros“ progimnazija,

11.45

14.00

V.Vaičekauskienė –
PMMC.

Tikslinės grupės nariai:
D.Pukelienė, A.Pocienė,
V.Meilienė, R.Poškienė,
D.Lebedžinskienė,
R.Šeputienė,
V.Vaičekauskienė
Visi norintys mokytojai.
Registruotis el.p.
zygaiciupavaduotoja@gmai
l.com

21

27

R.Muzikevičius,
G.Budginienė,
D.Juozaitienė, V.Galbogis,
L.Piragienė.
R.Fominichienė,
R.Artimavičienė,
V.Nauburienė,
V.Juščienė – Lauksargių
pagrindinė mokykla;
V.Vaičekauskienė –
PMMC.

V.Vaičekauskienė –
PMMC.
G. Statkuvienė ir J.
Beitienė – Žygaičių
gimnazija

gimnazija
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
V.Juščienė – Lauksargių

2018-03-13
Kovo 19d. –
balandžio 16d.

pagrindinė mokykla.

pradinių klasių vaikų kūrybinių darbų paroda
„Vaikų kūryba Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui.
Metodinių darbų pateikimas rajoninei
metodinių darbų parodai „Sėkminga pamoka
– gerosios patirties sklaida“.

Visi norintys mokytojai.
Registruotis el.p.
vilmovai@gmail.com
iki balandžio 16d.

V.Vaičekauskienė –
PMMC.

(pagal metodinių darbų
parodos nuostatus)
OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTINĖS VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)
Diena
1

Laikas
10.00

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

7-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“
(9-12 kl.).

„Versmės“
gimnazija

Komisijos nariai ir
užregistruoti 9-12
klasių mokiniai.
Komisijos nariai ir
užregistruoti 5-12
klasių mokiniai.
Mokinių komandos

D.Pukelienė, J.Orlovienė „Versmės“ gimnazija

Mokinių komandos.

K.Igaris - Lauksargių
pagrindinė mokykla

3 mergaitės ir 3
berniukai.

A.Skurdelis – „Versmės
gimnazija ir Sporto mokykla.

Komisijos nariai ir
užregistruoti 9-12
klasių mokiniai.
Komisijos nariai ir
užregistruoti 1-2 klasių
mokiniai.
Tarailių ir Martyno
Mažvydo

J.Orlovienė – „Versmės“
gimnazija

2

9.00

25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (512kl.)

MKC

5

12.00

6

12.00

6

15.00

LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių mokyklų
mokinių, (gimusių 2005 m. ir jaunesnių),
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs'' varžybos.
LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių mokyklų
mokinių, (gimusių 2007 m. ir jaunesnių),
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs'' varžybos.:
LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių šaudymo varžybos

7

10.00

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 9-12
klasių mokiniams.

Lauksargių
pagrindinė
mokykla
Lauksargių
pagrindinė
mokykla
M.Mažvydo
progimnazijos
šaudykloje
PMMC

7

12.00

7

9.00

Miesto mokyklų I - II klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas „Tauta prasideda nuo
žodžio“.
Ekumeninis renginys ,,Gyvenimo atspindžiai
Kristaus kelyje”.

„Šaltinio“
progimnazija
Tauragės Švč.
Trejybės

A.Vilkauskienė,
V.Karbauskienė - MKC
K.Igaris - Lauksargių
pagrindinė mokykla

T.Norkienė, R.Dulaitienė,
R.Stancikaitė, J.Klėtkienė „Šaltinio“ progimnazija
Dž. Vaitkevičienė – Tarailių
progimnazija, D.Poškienė,

8

12.00

9

10.00

9

14.30

9

14.30

12

13.00

14

10.00

15
15

8.0011.00
10.00

17

10.00

19

13.00

19,
15.00
26, 29
20

10.00

N.Grigaravičienė,
T.Kalvanienė - Martyno
Mažvydo progimnazija
J.Sparnauskienė – Žalgirių
gimnazija

parapijos namai

progimnazijos 4-6 kl.
mokiniai

Merginų tinklinio turnyras, skirtas Kovo 11ajai ir Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 mečiui pažymėti
Atviras renginys rajono priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams „Į Kaziuko
turgų...“

Žalgirių
gimnazijos sporto
salė
Skaudvilės
gimnazija

Merginų
komandos

Ekslibrisų parodos - konkurso „Lietuvai 100“,
skirto Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, atidarymas ir laureatų
apdovanojimas.
Rajoninės Dailės olimpiados darbų parodos
atidarymas ir laureatų apdovanojimas.

B.Baltrušaitytės
biblioteka

Konkurso dalyviai ir jų V.Karbauskienė,
A.Paulauskienė,
mokytojai.

B.Baltrušaitytės
biblioteka

Olimpiados dalyviai ir V.Karbauskienė,
V.Vaičekauskienė
mokytojai.

LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių smiginio varžybos.
Rajoninė 7-8 klasių mokinių anglų kalbos
olimpiada

Žalgirių gimnazijos
sporto salė

Mokyklų komandos

Jovarų pagrindinė
mokykla

Komisijos nariai ir
užregistruoti 7-8 klasių
mokiniai.

Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra 2018“
Lietuvos tarpmokyklinių merginų salės
futbolo žaidynių „LadyGolas“ 8kl. ir
jaunesnių bei 10kl. ir jaunesnių Tauragės
apskrities finalo varžybos
Tarptautinio matematikos konkurso ,,Pangea
2018“ II etapas.

Ugdymo įstaigose

Užregistruoti mokiniai.

V.Vaičekauskienė PMMC

Tauragės SC
„Bastilijos“
kompleksas

I-ąją vietą
savivaldybėse
užėmusios komandos.

A.Skurdelis – „Versmės“
gimnazija

Martyno
Mažvydo
progimnazija

3-8 klasių mokiniai, I
etape surinkę ≥50%
galimų taškų
Mokyklų vaikinų
komandos
Mokinių komandos.

L.Zobėlienė, V.Baltrušaitienė
S.Macienė - Martyno
Mažvydo progimnazija
Žalgirių gimnazijos kūno
kultūros mokytojai.
V.Januševičienė, A.Skurdelis
- „Versmės“ gimnazija

I-ąją vietą

A.Skurdelis – „Versmės“

LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių tinklinio varžybos.
LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų
mergaičių ir berniukų (2002 m. gimimo ir
jaunesni) krepšinio varžybos.
Lietuvos tarpmokyklinių merginų salės
futbolo žaidynių „LadyGolas“ 6kl. ir

tinklinio

Visi norintys
mokytojai.
Registruotis el.p.
skaudvileverpecinskiene@g
mail.com

Žalgirių gimnazijos
sporto salė

„Versmės“
gimnazija
„Versmės“

V.Verpečinskienė,
M.Vasiliauskienė,
L.Bartkienė, V.Liekytė Skaudvilės gimnazija

N.Stašaitienė.

Žalgirių gimnazijos kūno
kultūros mokytojai.
V. Antanavičienė L.Eskienė Jovarų pagrindinė mokykla

21

12.00

22

12.00

23

10.00

savivaldybėse
užėmusios komandos.
Užregistruoti mokiniai
jų mokytojai

gimnazija

Užregistruoti mokiniai.
Registruotis el.p.
vilmovai@gmail.com
iki kovo 19d.

V.Bivainienė - „Šaltinio“

Regioninis (respublikinis) renginys pradinių Skaudvilės
klasių
mokiniams
„MATEMATIKOS gimnazija
RINGAS"

Pradinių klasių
mokiniai ir mokytojai.

J. Gužauskienė - Skaudvilės
gimnazija

Komisijos nariai ir
užregistruoti 4-5 klasių
mokiniai.
Užregistruoti mokiniai.

Tarailių progimnazijos
mokytojų komanda.

Užregistruoti 3-4 klasių
mokiniai.
Registruoti el. p.
nidetakaluzeviciene@gma
il.com. iki kovo 22 d.

N. Kaluževičienė,
S.Puteikienė, L.Midvikienė Jovarų pagrindinė mokykla.

Užregistruoti mokiniai.

A.Rumšienė – „Šaltinio“
progimnazija
V. Bliūdžiutė ir J. Beitienė –
Žygaičių gimnazija

jaunesnių Tauragės apskrities finalo varžybos.

gimnazija

Integruotas užsienio (rusų), lietuvių kalbų,
dailės, muzikos konkursas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui, „Rusų dainos
lietuviškai“
Lietuvos pradinukų (3 – 4 kl.) matematikos
olimpiada 2018, rajoninis etapas.

„Versmės“
gimnazija
„Šaltinio“
progimnazija

27

12.00

Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas
„Mažasis diktantas“ (4-5 kl. mok.).

Tarailių
progimnazija

27

13.00

Rajoninis konkursas „Šlovės laboratorija
mokykloje“ (Famelab at School 2018).

28

12.00

Meninio skaitymo konkursas 3-4 klasių
mokiniams ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“.

Žalgirių
gimnazija
Jovarų pagrindinė
mokykla.

29

13.00

Rajoninis mokinių folklorinių šokių
varžytuvių „Kelk kojeles tonke“ turas.
Regiono gimnazijų popietė ,,Matematika,
geografija ir balandžio 1-osios pokštai“
Rajoninis konkursas „Sumaniausias
Tauragės aštuntokas 2018“

„Šaltinio“
progimnazija
Žygaičių
gimnazija
„Šaltinio“
progimnazija

30
28

Kovas gegužė

Internetinis video konkursas respublikos
mokiniams
„3 THINGS I WOULD CHANGE“

R.Jankauskienė
A.Jucikienė - „Versmės“
gimnazija

progimnazija

Registruotis el.p.
guzauskiene@gmail.com

Kviečiamų mokyklų
komandos.
8 kl. gabiausi STEM
mokiniai iš rajono mklų
Respublikos 8 – 12
klasių mokinių
komandos.

Tauragės Žalgirių gimnazijos
anglų kalbos mokytojai.

N.Bekerienė, S.Bendikienė,
A.Judelienė, G.Liutkienė,
K.Masalskis,
D.Ramanauskienė,
L.Šimanauskienė
V.Jucienė, G.Kolesnikova –
Žalgirių gimnazija

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Diena

Laikas

Veikla

Vieta

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

PPT
(registruotis iš anksto)

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

Visą mėnesį

Visą mėnesį
Kovo mėn.

Atsakingi

PPT specialistai
PPT

PPT specialistai

Individualios psichologo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Vaida
Mačiulienė,
psichologė
Lina Visockienė,

III – 13.0016.00
IV 13.00-16.00
III
13.00-16.00

spec. pedagogė

Individualios logopedo konsultacijos.

IV
14.3.00 – 16.30

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

PPT
(registruotis iš anksto)
PPT

Vida
Baracevičienė,
logopedė
Vaida
Mačiulienė
psichologė

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

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro laikinai atliekanti direktorės funkcijas

Inga Murauskaitė

