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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2018 M. GEGUŽĖS 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. 

Seminaro pavadinimas Die-
na 

Lai- 
kas 

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai 

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

02, 
16, 
23, 
30 

12.50 Vaida 
Mačiulienė, 
Tauragės PPT 
psichologė 

 L/ d 
,,Ąžuoliukas“ 

l/ d ,,Ąžuoliukas“ vadovai, 
auklėtojai 

2. 6 val. seminaras ,,Asmens 
duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo taikymas“ 
 
 

04 10.00 Rasa 
Rockinienė, 
dokumentų 
valdymo 
specialistė, 
teisininkė 

13 eurų PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Visi , kam aktualu 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki gegužės 2 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

3. 6 val. seminaras 
,,Motyvuojantis bendravimas 
ir bendradarbiavimas 
modernioje organizacijoje ir su 
kitomis organizacijomis“ 

08 10.00 Lidija 
Laurinčiukienė 

Iš Kultūros 
centro lėšų 

Kultūros rūmai Kultūros centro darbuotojai 

4. 24 val. seminaro   
,, Pedagogų emocinio 
intelekto ugdymas“ IV dalis 
 

09 12.30 Vaida 
Mačiulienė, 
Tauragės PPT 
psichologė 

 Batakių pagr. 
m-kla 

Batakių pagrindinės mokyklos 
vadovai, mokytojai 



5. Seminaras – konferencija 
,,Per gyvenimą su 
eTwinning: įtraukiojo 
(inkliuzinio) ugdymo link“ 

15 10.00 Nomeda 
Vykertienė, 
Lauksargių 
pagr. m-klos 
direktorė, 
Rimutė 
Banzinienė, 
SMC vokiečių 
k. mokytoja 
metodininkė 

Pažymė-
jimas – 1 
eur. 

PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Visi norintys 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki gegužės 13 d.  el. paštu 
nomedavykert@gmail.com 

6. 6 val. seminaras ,,Skaitymo 
ištraukos: 100 idėjų skaitant 
anglų kalba“ 

 

Visi anglų kalbos vadovėliai turi 
ištraukas skaitymui. 
Pradžiamoksliams naudojami 
trumpi tekstai, o pažengę 
mokiniai jau skaito straipsnius ir 
rašinius. Mūsų, mokytojų, darbas 
yra besimokančius sudominti, 
jiems padėti suprasti ir išmokyti 
anglų kalbos per šituos tekstus. 
Šitas seminaras suteiks 
mokytojams praktinių būdų kaip 
efektyviai naudoti anglų kalbos 
skaitymo ištraukas. 

16 13.00 Robin 
Gingerich, 
Anglų kalbos 
katedros vedėja 
LCC 
International 
University 
 

Pažymė-
jimas – 1 
eur. 

PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Anglų kalbos mokytojai 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki gegužės 8 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

7. 6 val. seminaras 
,,Auginkime gabią ir 
talentingą asmenybę“ 

19 13 Audra 
Paulauskienė, 
Tauragės 
,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
technologijų 
mokytoja 
ekspertė 

Pažymė-
jimas – 1 
eur 

,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Registruotis pagal nuostatus 
konkurse-festivalyje ,,Kūrėjų oazė“ 
pas Audrą Paulauskienę 

8. 6 val. seminaras ,, Vidinio, 
emocinio pasaulio 
paslaptys“ 

29 13.00 Sandra 
Leonovienė, 
Tauragės 
VRCM ,,Pušelė“ 
psichologė 

Pažymė-
jimas – 1 
eur. 

VRCM 
,,Pušelė“ 

VRCM ,,Pušelė“ vadovai, 
auklėtojos 

 

 



METODINĖ VEIKLA 
 
Diena  Lai- 

kas 
Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2 12.00 Atvira pamoka - projekto ,,Etno pynė Lietuvai" 

pristatymas. 
„Versmės“ 
gimnazija 

Norintys mokytojai  
Registruotis el. paštu -
altinesa@gmail.com) 

Inesa Altaravičienė - 
„Versmės“ gimnazija 

3 14.30 Tikslinės matematikos mokytojų grupės 
susirinkimas dėl R. Barščiausko premijos 
skyrimo. 

„Versmės“ 
gimnazija, 204 kab. 

Tikslinės grupės nariai N.Pasičnikienė - 
„Versmės“ gimnazija 

11 13.00 Socialinių pedagogų ir psichologų metodinė 
diena „Individualios galimybės: pasiekimai ir 
pažanga“. 

PMMC Socialiniai pedagogai ir 
psichologai Registruotis iki 
gegužės 7d. el.p. 
vilmovai@gmail.com 

V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

17 9.00 Projekto  „Tauragės krašto piliakalniai ...“ 
pristatymas 
 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

Norintys užsiregistravę 
mokytojai 
Registruotis iki gegužės 10 
d. el.p. bavidaa@gmail.com 

V.Baltrušaitienė,  
S.Macienė, 
R.Lebrikienė, 
J. Kasiliauskienė, 
A. Peldžiuvienė, 
E. Norušienė – Martyno 
Mažvydo progimnazija 

17 13.00 Dorinio ugdymo mokytojų metodinė diena 
„Individualios galimybės: pasiekimai ir 
pažanga“. 

PMMC Dorinio ugdymo mokytojai 
Registruotis iki gegužės 14d. 
el.p. vilmovai@gmail.com 

V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

29 14.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. 
 

PMMC Metodinės tarybos nariai V.Vaičekauskienė 

Birželio 5d. Socialinių mokslų ir kūno kultūros mokytojų 
metodinė diena „Individualios galimybės: 

pasiekimai ir pažanga.“ 

M.Mažvydo 
progimnazija 

Socialinių mokslų ir kūno 
kultūros mokytojai. 
Registruotis iki gegužės 28d. 
el.p. vilmovai@gmail.com 

M.Mažvydo 
progimnazijos 
mokytojų komanda 

Birželio 6d. Pradinių klasių mokytojų metodinė diena 
„Individualios galimybės: pasiekimai ir 

pažanga.“ 

Žygaičių gimnazija Pradinių klasių mokytojai. 
Registruotis iki gegužės 28d. 
el.p. vilmovai@gmail.com 

Žygaičių gimnazijos 
mokytojų komanda. 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTINĖS VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Diena  Lai- 
kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 



2 13.00 Lietuvos kūno kultūros ženklo varžybas. Žalgirių gimnazijos 
stadionas.  

Norintys 14-18 metų 
mokiniai. 

Žalgirių gimnazijos 
kūno kultūros mokytojai 

3 9.00 Tauragės apskrities Pradinukų futbolo lygos 
finalai. 

Modulio salėje Registruotos pradinukų 
komandos. 

A.Skurdelis – 
„Versmės“ gimnazija 

3 12.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
mergaičių ir berniukų lengvosios atletikos 
trikovės varžybos (2007m. ir jaunesni) 

Žalgirių gimnazijos 
stadionas 

Mergaičių ir berniukų 
komandos po 5 narius. 

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

3 13.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
mergaičių ir berniukų lengvosios atletikos 
keturkovės varžybos (2004m. ir jaunesni) 

Žalgirių gimnazijos 
stadionas 

Mergaičių ir berniukų 
komandos po 6 narius. 

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

3 17.30 Atviras renginys. Šeimos šventė „Gera ir 
smagu kai visa šeima kartu“. 

Tarailių 
progimnazija 

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

E.Juozaitienė, 
I.Ignatavičienė, 
L.Gudaitienė – Tarailių 
progimnazija 

4 11.00 Antrosios užsienio (rusų) kalbos šventė 
„Mokomės ir draugaujame žaisdami"  

Žygaičių gimnazija Kviečiamų mokyklų 
komandos 

V.Ūksienė - Žygaičių 
gimnazija, 
A.Valantiejienė - 
Batakių pagr. m-kla 

8 14.00 LMŽ Tauragės r. bendrojo lavinimo mokyklų 
mergaičių ir berniukų lengvosios atletikos 
atskirų rungčių varžybos. 

Vytauto stadionas Mergaičių ir berniukų 
komandos po 6 narius. 

V.Šetkuvienė – 
„Aušros“ progimnazija 

9 11.00  
Tauragės dekanato mokyklų popietės „Lietuva 
Marijos širdyje“. 

Tauragės Švč. 
Trejybės parapijos 
namuose. 

Tikybos mokytojai ir 4–7 
klasių mokinių komandos 
iš 5-ių asmenų. 

Tikybos mokytojų 
tikslinė grupė: 
S.Jakštienė, D.Poškienė, 
L.Balčiuvienė, 
K.Tymalkienė, 
A.Gailiuvienė, 
N.Grigaravičienė 

10 10.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų meninio skaitymo konkursas „Ar jūs 
žinote, ar ne ką vadinam gimtine?“  

VRCM „Pušelė“ Užregistruoti ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų vaikai. 

R.Pudževienė ir VRCM 
„Pušelė“ pedagogai. 

10 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mergaičių ir berniukų 
lengvosios atletikos varžybos. 

Žygaičių gimnazija Mergaičių ir berniukų 
komandos po 6 narius. 

G.Tamavičienė, 
R.Ramanauskas - 
Žygaičių gimnazija 

14 12.00 Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių lietuvių kalbos 
olimpiada (diktantas). 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užregistruoti 5 – 8 klasių 
mokiniai, vykdymo ir 
vertinimo komisijos nariai. 

„Šaltinio“ progimnazijos 
lietuvių k. mokytojai. 



15 12.00 LMŽ Tauragės r. kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių virvės traukimo 
varžybos. 

Batakių pagrindinė 
mokykla 

Mišrios 7-10 mokinių 
komandos. 

E.Laugalys - Batakių 
pagrindinė mokykla 

19 13.00 Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio 
konkursas - festivalis „Kūrėjų oazė“. Tema: 
„Kūrybiški ir išradingi“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Paraiškas pateikę 
respublikos ugdymo 
įstaigų kolektyvai. 

A.Paulauskienė - 
„Šaltinio“ progimnazija 

24 10.00 Šeštosios Gaurės mažosios olimpinės žaidynės 
2018m. 

Gaurės pagrindinė 
mokykla 

Kūno kultūros mokytojai 
ir rajono mokyklų 
mokiniai 

V.Šaulys - Gaurės 
pagrindinė mokykla 

24 13.00 Šeštų  klasių mokinių projekto „Aukime kartu“ 
renginys. 

„Aušros“ 
progimnazija 

„Aušros“ ir M.Mažvydo 
progimnazijų ir Jovarų pagr. 
m-klos šeštokai. 

J.Straukienė - „Aušros“ 
progimnazija 

Gegužės 2-31 Rajono mokinių kūrybinių darbų (ekslibrisų) 
konkurso „Lietuvai 100“ paroda. 

PMMC  Konkurso organizacinė 
komanda. 

Gegės 2-7d. Internetinis video konkursas „3 Things I Would 
Chane“. Nuoroda  https://www.facebook.com/Video-
Contest-2045418652376006/   

Internetu Į projektą įsitraukę mokiniai 
ir mokytojai 

G.Kolesnikova ir 
V.Jucienė - Tauragės 
Žalgirių gimnazija 

Gegužė  Tarptautinis internetinis projektas „Let's create 
a book“ užbaigimas Nuoroda 
https://view.joomag.com/lets-create-a-
book/0801487001515694576?preview. 

Internetu Į projektą įsitraukę mokiniai 
ir mokytojai 

G.Kolesnikova ir 
V.Jucienė - Tauragės 
Žalgirių gimnazija 

 
 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

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-

 
Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 



16.00 
IV 13.00-16.00 

 

Visą mėnesį III 
13.00-16.00 

 
Individualios logopedo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Vida 
Baracevičienė, 

logopedė 
Gegužės mėn. IV 

14.30 – 16.30 

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

PPT 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 direktorė      Vida Mejerienė 

 


