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RAJONO METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2017-2018M.M. 

2017-2018 M. M. RAJONO METODINĖS VEIKLOS PRIORITETAI: 

• Asmenybės ūgtis: individualias galimybes atitinkantys ugdymo(-si) pasiekimai ir pažanga. 
• Emocinė aplinka mokykloje: svarba ir vertinimas. 

Data 
 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

 
RUGSĖJIS  

2017-09-26 Renginys Europos kalbų dienai paminėti 
„Universali muzikos kalba“ (anglų k., rusų k., 
lietuvių k.). 

Skaudvilės gimnazija Rajono mokiniai Skaudvilės 
gimnazijos kalbų 
metodinė grupė. 

 
SPALIS 

2017-10-04 Muzikos mokyklos mokinių koncertas Tauragės 
Šv. Trejybės bažnyčioje dalyvaujant tarptautinių 
konkursų laureatui, saksofonininkui Petrui 
Vyšniauskui 

Tauragės muzikos 
mokykla 

Rajono mokytojai L.Rudminienė 
T.Geštautas 
A.Petraitis 
R.Kazlauskas 
V.Bartušienė 
T.Altaravičius 

2017-10-12 Rajono mokyklų bibliotekininkų popietė 
„Mokau ir mokausi su biblioteka“. 

„Šaltinio“ progimnazija Mokyklų bibliotekininkai D.Petkuvienė - 

2017-10-18 Rajoninis respublikinio projekto „Ö kaip 
vokiškai?“ renginys „Susipažinkime: Vokietija“, 

„Šaltinio“ progimnazija Jovarų pagrindinės 
mokyklos, „Šaltinio“, 

L.Ugianskienė, 
N.Juknienė. 



6-8 klasių mokiniams. M.Mažvydo ir „Aušros“ 
progimnazijų  mokiniai. 

A.Archarova, 
R.Bandzinienė. 

2017-10-24 Atvira integruota kūno k. ir geografijos pamoka 
6 kl. ,,Orientavimasis“ 

Skaudvilės gimnazija Visi norintys rajono 
mokytojai. 

L.Stulgienė, J.Šiurys 

2017-10-11 Atvira integruota geografijos ir sveikatos 
programos „Gyvenkime prasmingai ir sveikai“ 
pamoka 6 ir 9 klasėms „Mūsų krašto paviršius ir 
kraštovaizdžiai. Šiaurietiškas ėjimas“. 

Gaurės pagrindinė 
mokykla 

Visi norintys rajono 
mokytojai. 
 

L.Lesnickienė ir 
G.Augaitienė 

2017-10-25 Atvira – integruota lietuvių k. ir fizikos pamoka 
3G klasėje „K. Donelaičio „Metai“  ir fizika“ 

Žygaičių gimnazija Visi norintys rajono 
mokytojai. 

L.Norgailienė, 
G.Statkuvienė, 
A.Ramanauskas 

2017-10-27 Rajoninis renginys „Sportuojame linksmai“. Žygaičių gimnazija Rajono kaimo mokyklų 
pradinių klasių mokinių 
komandos su mokytojais. 

L.Latožienė, 
L.Maurienė, 
R.Petrikienė, 
L.Stirbienė. 

2017-10-27 Prevencinė vakaronė ,,Bendraudami mokomės 
vieni iš kitų“ kaimo mokyklos 

Pagramančio pagrindinė 
mokykla 

Rajono kaimo mokyklų 
komandos 

J.Žemaitienė, 
L.Šimkūnienė. 

2017-10-30 Metodinė popietė rajono anglų k. mokytojams 
„Kaip subalansuoti darbą ir asmeninį gyvenimą“ 
 

Tauragės Žalgirių 
gimnazijos posėdžių, 
aktų salės 

Tauragės raj. bendrojo 
lavinimo mokyklų anglų 
k. mokytojai 

G.Kolesnikova 
V.Jucienė 

2017-10-30 Seminaras rajono muzikos mokytojams 
„Klasikinė lietuviška muzika. Istorija, stilistika, 
atlikimo ypatumai“ 

Tauragės muzikos 
mokykla 

Rajono muzikos 
mokytojai 

A.Petraitis 
V.Bartušienė 

 
LAPKRITIS 

2017-11-02 Seminaras ,,Gerosios patirties sklaida. Darbas su 
specialiųjų poreikių vaikais” 

Tarailių progimnazija Tarailių progimnazijos 
mokytojai 

V. Abromavičienė 

2017-11-16 Susitikimas su Mažvydo, „Šaltinio“ 
progimnazijų lietuvių kalbos mokytojomis, 
dėsčiusiomis 8 klasėje 

Žalgirių gimnazija 311 
kabinetas 

Lietuvių kalbos 
mokytojos 

Lietuvių kalbos 
mokytojos 

2017-11-17 Atvira integruota geografijos ir anglų kalbos „Versmės“ gimnazija. Visi norintys rajono J. Orlovienė, I 



(IDKM) pamoka „Alternatyvioji energetika“ 10 
(II) klasėje. 

mokytojai. Vaičienė -  

2017-11-22 Rajono 4-6 klasių mokinių anglų k. meninio 
skaitymo konkursas 

„Aušros“ progimnazija 4-6 klasių mokiniai D.Kvietkuvienė, 
I.Breiterienė  

2017-11-23 Rajoninės mokinių tinklinio mišrių dvejetų 
varžybos. 

Žalgirių gimnazija Tauragės raj. bendrojo 
lavinimo mokyklų 
moksleivių komandos 

J.Sparnauskienė  

2017-11-27 Netradicinių fizinio aktyvumo metodų „Pratimų 
su gimnastikos šokdynėmis komplekso“ 
pristatymas rajono kūno kultūros mokytojams. 

 Rajono kūno kultūros 
mokytojai 

V.Kenstavičius 

2017-11-28 Konferencija „Kuriu gerą mokyklą“. Žygaičių gimnazija Dalyvauja 
bendradarbiaujančių 
mokyklų komandos. 

V.Bliūdžiutė, 
J.Beitienė 

2017-11-29 Atviras integruoto užsienio (rusų) kalbos, 
lietuvių kalbos, dailės ir muzikos projekto „Rusų 
dainos lietuviškai“ 9-12 (I-IV) klasėse 
pristatymas. 

„Versmės“ gimnazija Visi norintys rajono 
mokytojai. 

R.Jankauskienė  

2017-11-30 Atvira fortepijono pamoka „Kaip efektingai 
paruošti mokinius ansambliniam muzikavimui“ 

Tauragės muzikos 
mokykla 

Rajono muzikos 
mokytojai 

G.Bartušis 

2017-11 Seminaras  „Integruotos dailės-technologijų 
pamokos. Galimybės, patirtis, pasiekimai“ 

PMMC Norintys dailės 
technologijų mokytojai 

V.Karbauskienė 
L.Kivilienė 

2017m. Lapkritis -
2018m. Sausio 

 

5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 
respublikos mokykloms „Vydūnas: žmogus, 
tapatybė, tauta“ 

„Aušros“ progimnazija 5-8 klasių mokiniai. 
 

V.Karbauskienė 
R.Poškienė 
 

2017m. Lapkritis - 
Gruodis 

Konkursas – paroda respublikos 1- 4, 5-8 klasių 
ir I-IV gimnazijų klasių mokiniams ,,Laiškas 
Adventui“. 
 

 Respublikos mokyklų 1-
12 klasių mokiniai. 

L.Tamašauskienė 
D.Poškienė 

 
GRUODIS 

2017-12-08 5 – asis regiono mokinių Kalėdinis tinklinio 
turnyras Tauragės „Versmės“ gimnazijoje.  

„Versmės“ gimnazija Regiono mokyklų 
komandos. 

V.Januševičienė. 



2017-12-12 Kalėdinė geografijos mokytojų popietė 
„Pasidalijimas gerąja patirtimi“. 

Žalgirių gimnazija Rajono geografijos 
mokytojai 

Geografijos 
mokytojos 

G.Straukienė ir 
D.Jonikienė 

2017-12-15 Anglų kalbos popietė 8-10 kl. mokiniams "Let's 
have some fun". 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

8-10 klasių mokinių 
komandos ir anglų k. 
mokytojai 

L.Eskienė, 
L.Mateikaitė, 
R.Norvilienė 

2017-12 Paskaita rajono muzikos mokytojams 
„Kompiuterinių technologijų taikymas 
fortepijono pamokoje“ 

Tauragės muzikos 
mokykla 

Rajono muzikos 
mokytojai 

G.Bartušis 

2017-12 Rajoninis vokiečių kalbos renginys 6 klasių 
mokiniams „Seku seku kalėdinę pasaką“. 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

6 klasių mokiniai, 
vokiečių k. mokytojai 

L. Ugianskienė 

2017-12-21 Popietė “Kūčių ir Kalėdų tradicijos ir papročiai”. Lomių pagrindinė 
mokykla 

 N.Orentienė ir 
L.Užkurienė 

 
SAUSIS 

2018-01 Konkursas Dainų dainelė 2018 Tauragės muzikos 
mokykla 

Paraiškas pateikę 
dalyviai ir jų mokytojai. 

R.Kazlauskas, 
A.Petaraitis, 
V.Vaičekauskienė 

2018-01 Rajoninis 5-8 klasių renginys ,,Dovana 
Lietuvai”, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti 

Tarailių progimnazija Rajono 5-8 kl. mokiniai A. Norvilienė,  

G. Augaitienė 

2018-01 5-8 klasių kūrybinių darbų konkurso 
„Vydūnas: žmogus ,tapatybė, tauta“ 
apdovanojimai 
 

„Aušros“ progimnazija Dailės mokytojai, 
mokiniai 

V.Karbauskienė 
J.Straukienė 
D.Macijauskienė 
L.Kivilienė 

2018-01 Rajoninis kaimo mokyklų renginys, skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti 
„Dovana Lietuvai“ 

Gaurės pagrindinė 
mokykla. 

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

2018-01 Tarptautinis matematikos konkursas ,,Pangea 
2018“.   

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

Rajono mokinai L.Zobėlienė 



2018-01 Atvira integruota muzikos ir šokio pamoka 
,,Būkem tikri ėr tverti žemaite‘‘ 3a klasėje. 

„Šaltinio“ progimnazija 
 

Norintys mokytojai K. Bivainis 
A. Rumšienė 

2018-01-31 Popietė ,,Žemėj Lietuvos“ Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Rajono pradinių kl. 
mokytojai 

L.Butvydienė, 
D.Šlionienė, 
L.Trijonienė, 
V.Antanavičienė 

2018-01(02) Integruota istorijos tikybos ir lietuvių k. pamoka 
5-8 klasių mokiniams „J.Blickos „Tikybos 
knygelės“ išleidimo 80-metis“. 

Lauksargių pagrindinė 
mokykla 

Norintys mokytojai V.Candarienė, 
O.Puteikienė, 
V.Meilienė. 

 
VASARIS 

2018-02-02 Respublikinis jaunųjų oratorių viešojo kalbėjimo 
anglų kalba konkursas 7-8 klasių mokiniams. 

„Šaltinio“ progimnazija 
 

Motyvuoti 7-8 klasių 
mokiniai iš Tauragės, 
Šilutės, Jurbarko, 
Šilalės,Vilkyškių, Pagėgių 
ir ,,Šaltinio“ vardą turinčių 
mokyklų mokiniai iš 
Alytaus, Raseinių, 
Marijampolės, Panevėžio. 

L.Valuckienė 
V. Janonienė 
V. Petraitienė 
A. Biknerienė 

A.Paulauskienė 

2018-02-07 Rajoninis konkursas 8-12 kl. mokiniams „Fame 
Lab“ 

Tauragės Žalgirių 
gimnazijos aktų salė 

Tauragės raj. bendrojo 
lavinimo mokyklų 8-12 
kl. moksleiviai 

J.Pukelienė 
D.Bielskienė 

anglų k. mokytojos 

2018-02-08 Istorinių žinių viktorina „Nešiokis Lietuvą širdy“ 
(V.Landsbergis) 

Tauragės Žalgirių 
gimnazija 

Tauragės rajono 
progimnazijų 8 klasių 
mokiniai 

A.Stanevičienė 
R.Miliškevičienė 
L.Trijonienė 

2018-02-13 „Užgavėnės – 2018“ Pagramančio pagrindinė 
mokykla 

Rajono kaimo mokyklų 
komandos 

 

2018-02-13 Integruota pamoka 8a, 8b kl. mokiniams 
,,Vardan tos, Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės 
šimtmečiui paminėti. 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Norintys mokytojai. Jovarų pagr. m-klos 
technologijų, dailės, 
muzikos, tikybos, 
geografijos, istorijos, 
kūno kultūros 
mokytojai. 

2018-02-20 Konferencija „Nuo geros prie geresnės“. „Versmės“ gimnazija   



2018-02-20 Lietuvių kalbos turnyras „Ir graži ta mūs kalba 
gimtoji“ 

Gaurės pagrindinė 
mokykla. 

Rajono kaimo mokyklų 
komandos 

L.Šatkuvienė, 
A.Lobinienė, 
O.Balčiauskienė, 
R.Černiauskienė. 

2018-02-26 Paskaita „Sveikas kūnas – sveikos gyvensenos 
rezultatas“. 

Lomių pagrindinė 
mokykla 

 I.Ambrozevičienė ir 
A.Bernotienė 

2018 vasaris – 
gegužė. 

Integruotos atviros (respublikinės) matematikos - 
vokiečių kalbos pamokos 

„Versmės“ gimnazija Norintys mokytojai. V.Skiepenaitienė 
M.Bertulienė 

2018-02 Respublikos mokinių konkursas-paroda ,,Pasakų 
veikėjai“. 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

Respublikos 1- 4, 5-8 
klasių mokiniai 

D.Danienė 

2018-02 Atvira geografijos ir dorinio ugdymo (tikybos) 
pamoka ,,Didžiosios pasaulio religijos” 

Tarailių progimnazija Norintys mokytojai. G. Augaitienė, 

D. Vaitkevičienė 
2018-02 Respublikinė paroda „Priešmokyklinio ugdymo 

vaikų grupių kūryba Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui“. 

PMMC, Lauksargių 
pagrindinė mokykla 

Respublikos 
priešmokyklinukai ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai. 

V.Juščienė 

2018-02 Tauragės miesto mokyklų 1-2 klasių mokinių 
meninio skaitymo konkursas. 

„Šaltinio“ progimnazija Miesto mokyklų 1-2 
klasių mokiniai 

T.Norkienė, 
R. Dulaitienė, 
J. Klėtkienė, 
R.Stancikaitė. 

2018-02 Seminaras rajono šokio mokytojams, kultūros 
centro vadovams, dirbantiems su šokių 
kolektyvais. Tema- ,,Folklorinių šokių 
varžytuvių ,,Kelk kojeles tonke‘‘ repertuaro 
mokymas‘‘. 

„Šaltinio“ progimnazija Rajono šokio mokytojai, 
kultūros centro vadovai, 
dirbantys su šokių 
kolektyvais 

A.Rumšienė 

2018-02(03) Rajono mokytojų, dirbančių 5-12 klasėse, 
metodinių darbų paroda „Sėkminga pamoka – 
gerosios patirties sklaida“  

PMMC Rajono mokytojai. V.Vaičekauskienė 

 
KOVAS 

2018-03-15 Rajoninis konkursas „Sumaniausias Tauragės „Šaltinio“ progimnazija 8 kl. gabiausi STEM N.Bekerienė, 
S.Bendikienė, 



aštuntokas 2018“ mokiniai iš rajono m-klų A.Judelienė, 
G.Liutkienė, 
K.Masalskis, 

D.Ramanauskienė, 
L.Šimanauskienė 

2018-03-21 Tarpmokyklinis konkursas „Rusų dainos ir 
poezija lietuviškai“ 

„Versmės“ gimnazija  R.Jankauskienė 
A.Jucikienė 

2018-03 
 

Rajoninės folklorinių šokių varžytuvės ,,Kelk 
kojeles tonke‘‘. 

„Šaltinio“ progimnazija  K. Bivainis 
A. Rumšienė 
A.Paulauskienė 

G. Cemnalianskis 
2018-03 
 

Respublikinis konkursas ,,Sidabro vainikėlis‘‘   A.Paulauskienė 
A.Šlimas 

2018-03 
 

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

Tauragės Žalgirių 
gimnazijos aktų salė, 
313, 314 kab. 

Tauragės raj. bendrojo 
lavinimo mokyklų 7- 12 
kl. moksleiviai 

R.Krasauskienė 
D.Rakauskienė 

 

2018-03 
 

Tradicinis rajoninis merginų tinklinio turnyras 
Lietuvos nepriklausomybės dienai atminti. 

Žalgirių gimnazija Tauragės raj. bendrojo 
lavinimo mokyklų 
moksleivių komandos 

J.Sparnauskienė 
 

2018m. kovo 2 

savaitė 
Atvira – integruota lietuvių kalbos ir geografijos 
pamoka  6 kl. „Lietuvos etnografiniai regionai“  
 

Žygaičių gimnazija Visi norintys rajono 
mokytojai. 

G. Statkuvienė 
J. Beitienė 
 

2018-03 
 

Konferencija „Mokomės bendradarbiaudami, 
gerosios patirties sklaida (aktyvus tėvų 
dalyvavimas įvairiose veiklose)“.  

Žygaičių gimnazija  L. Latožienė 
L. Maurienė 
R. Petrikienė 
L. Stirbienė 
J. Beitienė 

2018-03 
 

Meninio skaitymo konkursas 1-3 klasių 
mokiniams ,, Aš tikrai myliu Lietuvą“ 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

1-3 klasių mokiniai, 
pradinių kl. mokytojai. 

Jovarų pagr. m-klos 
pradinių kl. 
mokytojai. 

2018-03 
 

„Kaziuko mugė“ rajono priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo pedagogams. 

Skaudvilės gimnazija Priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
pedagogai 

D.Paulauskienė, 
V.Verpečinskienė, 
L.Bartkienė. 



2018- 03 Atvira integruota, netradicinė muzikos ir dorinio 
ugdymo (kat. tikybos) pamoka 8kl. „Kas yra Šv. 
Mišios?“ 

Gaurės pagrindinė 
mokykla. 

Norintys mokytojai V.Stulgienė, 
S.Jakštienė 

2018- 03 Rajoninis renginys ,,Linksmoji vokiečių kalbos 
popietė“. 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

7-8  klasių mokiniai, 
vokiečių k. mokytojai. 

L. Ugianskienė 

2018- 03 Integruotas renginys – šventė ,,Aš ir mama”  ,,Aš 
ir tėtis” 

Tarailių progimnazija Rajono  kūno kultūros 
mokytojai ir 
bendruomenė 

E.  Juozaitienė 

2018- 03 Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės svečių diena: 
mokinių viktorina, veiklos apibendrinimas, 
patirties sklaida 

Tarailių progimnazija 5-8 klasių mokiniai, Z. Mozuraitytė, 
R. Klimašauskienė, 
E. Kazlauskienė, 
V. Nūtautienė 

2018- 03 Konferencija „OLWEUS/OPKUS programos 
sklaida“ 

Gaurės pagrindinė 
mokykla. 

 L.Lesnickienė 

2018- 03 Regioninis (respublikinis) renginys pradinių 
klasių mokiniams „MATEMATIKOS RINGAS" 

Skaudvilės gimnazija Pradinių klasių mokiniai 
ir mokytojai. 

Skaudvilės 
gimnazijos pradinių 
klasių metodinė 
grupė. 

Data bus tikslinama Atvira integruota pamoka 6 kl. ,,Lietuvių, anglų, 
rusų kalbų etnografinės pavasario šventės” 

Tarailių progimnazija Norintys mokytojai L. Šaltienė,  
N. Vykertienė,  
V. Abromaviečienė 
R. Simonavičienė 

 
BALANDIS 

2018-04-29 Atvira šokio pamoka skirta Tarptautinei šokio 
dienai 

„Versmės“ gimnazija Norintys mokytojai V. Krūgelienė 
 

     

2018-04 
 

Popietė ,,Matematika, geografija ir balandžio 1-
osios pokštai“ 

Žygaičių gimnazija Komandos iš Tauragės 
,,Versmės“, Žygaičių, 
Žemaičių Naumiesčio, 
Švėkšnos, Pajūrio 
gimnazijų. 

J.Beitienė, 
V.Bliūdžiutė. 



2018-04-26 
 

Tauragės raj. progimnazijų ir pagrindinių 
mokyklų bei Lietuvos „Šaltinio“ vardą turinčių 
mokyklų mokinių ir mokytojų konferencija 
„Integruoti projektai STEM dalykų mokyme“ 

„Šaltinio“ progimnazija 5-8 kl. projektus 
pristatantys moksleiviai, 
rajono ir Šaltinio vardą 
turinčių m-klų 
matematikos, IT ir 
gamtos mokslų 
mokytojai 

N.Bekerienė, 
S.Bendikienė, 
A.Judelienė, 
G.Liutkienė, 
K.Masalskis, 
D.Ramanauskienė, 
L.Šimanauskienė 

2018-04 
 

Integruotas projektas ,,Šiaurės šalys praeityje ir 
dabar‘‘ 

„Šaltinio“ progimnazija 8 klasių mokiniai, rajono 
mokytojai 

L. Lauciutė, 
D. Paulienė 

2018-04 
 

Seminaras rajono pradinių klasių mokytojams 
,,Informatika pradiniame ugdyme‘‘ 

„Šaltinio“ progimnazija Rajono pradinių klasių 
mokytojai 

I.Lukošienė 
L.Tamašauskaitė 
V.Kačiušė 
S.Jurgilienė 
J.Rimkuvienė 

2018-04mėn. 
Data tikslinama 

Metodinė diena Žalgirių gimnazijoje rajono 
matematikams “Patirtis- tai amžina gyvenimo m-
kla”. 

 

Žalgirių gimnazija Rajono matematikos 
mokytojai 

L.Garbenienė,  
A. Rekašienė 
I. Brazauskienė 
E.Asačiovienė 
B. Krasauskienė 

2018-04 
 

Lietuvos kūno kultūros ženklo varžybos „Vis 
tobulėti 

Žalgirių gimnazija Tauragės raj. bendrojo 
lavinimo mokyklų. 
moksleiviai 

R.Brazaitis 
J.Sparnauskienė  
S.Girulis, 
I.Steponaitienė 

2018-04 
 

Rusų kalbos dailyraščio konkursas 6-7 klasių 
mokiniams. 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

6-7 klasių mokiniai, rusų 
k. mokytojai. 

Jovarų pagr. m-klos 
rusų k. mokytojai. 

2018-04 
 

Rajono spec. pedagogų – logopedų popietė 
pasidalijimas gerąja  patirtimi „Gerų idėjų 
kraitelė“ 

Gaurės pagrindinė 
mokykla. 

Spec.pedagogai, 
logopedai 

V.Tereikienė 
V.Medeikienė 

2018-04 
 

Metodinės veiklos aprašas „Meninės raiškos 
įtaka ir organizavimas emocinių ir elgesio 
problemų turintiems vaikams“.  

Lomių pagrindinė 
mokykla 

 I.Ambrozevičienė 

2018-04 
 

Tauragės r. kaimo pagrindinių mokyklų 6-9 
klasių mokinių varžytuvės „Matematikos ir 

Lauksargių pagrindinė 
mokykla 

Kaimo pagrindinių 
mokyklų 6-9 klasių 

R.Rimkutė, 
B.Girskienė. 



fizikos draugystė“. mokiniai, fizikos ir 
matematikos mokytojai. 

2018-04 
 

Respublikinis medžio drožėjų pleneras 
Skaudvilės gimnazijoje: „Tau, Lietuva 100!!!“ 

Skaudvilės gimnazija Technologijų mokytojai. E. Jurevičius 

2018-04 
 

Seminaras istorijos mokytojams ,,Lokalinės 
istorijos mokymo galimybės“ 

 Istorijos mokytojai L. Norkus 

 
GEGUŽĖ 

2018-05 Gaurės mažosios olimpinės žaidynės  Kūno kultūros mokytojai 
ir rajono mokyklų 
mokiniai 

V.Šaulys 

2018-05 Atvira istorijos pamoka skirta Tauragės 510 
gimtadieniui 

„Versmės“ gimnazija Norintys mokytojai „Versmės“ 
gimnazijos istorijos 
mokytojai 

2018-05 Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio 
konkursas-festivalis ,,Kūrėjų oazė‘‘ 

Kultūros centras Respublikos mokyklų 
mokiniai 

A.Paulauskienė 

2018-05(06) Metodinės dienos rajono pedagogams 
„Individualios galimybės: pasiekimai ir 
pažanga“, (pagal pirmąjį rajono metodinės 
veiklos prioritetą „Asmenybės ūgtis: 
individualias galimybes atitinkantys ugdymo(-si) 
pasiekimai ir pažanga“) 

PMMC Rajono mokytojai V.Vaičekauskienė 

 
BIRŽELIS 

2018-06 Mokinių kūrybinių, tiriamųjų darbų pristatymas 
– konferencija. 

„Versmės“ gimnazija  „Versmės“ 
gimnazijos metodinė 
taryba 

2018m. 
gegužė arba birželis 

Tauragės miesto šventė  Muzikos mokyklos 
mokytojai. 

Kolektyvų vadovai 



2018 gegužė arba 
birželis 

Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų 
koncertas 

Muzikos mokykla Visi norintys A.Petraitis 

 
RAJONO MOKYTOJŲ ORGANIZUOJAMOS DALYKINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

 
2018-03(04) 5-8 kl. mokinių biologijos (gamtos mokslų) 

olimpiada  
M.Mažvydo 
progimnazija; 

5-8 klasių mokiniai, 
biologijos mokytojai 

R.Lebrikienė, 
A.Bambalienė 

2018-03(04) Komandinė 5 – 6 kl. mokinių anglų k. olimpiada M.Mažvydo 
progimnazija; 

5-6 klasių mokiniai, 
anglų k. mokytojai 

A.Bambalienė ir 
M.Mažvydo 
progimnazijos anglų 
k. mokytojai 

2018-03 7 – 8 kl. mokinių anglų k. olimpiada Jovarų pagrindinė 
mokykla 

7-8 klasių mokiniai, 
anglų k. mokytojai. 

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

2018-04(05) 5-6 ir 7-8 klasių mokinių informacinių 
technologijų olimpiada 

„Aušros“ progimnazija;  R.Poškienė ir 
„Aušros“ 
progimnazijos IT 
mokytojai 

2018-03(04) 5 – 8 klasių mokinių matematikos olimpiada „Aušros“ progimnazija  5-8 klasių mokiniai, 
matematikos mokytojai 

R.Poškienė ir 
„Aušros“ 
progimnazijos 
matematikos 
mokytojai 

2018-03 
 

Rajoninė mažoji rusų kalbos olimpiados 7-8 
klasių mokiniams. 

Skaudvilės gimnazija 
(PMMC) 

7-8 klasių mokiniai, rusų 
k. mokytojai 

V. Ivoškienė 
D. Eitutienė  

2018-04 
 

5-8 klasių lietuvių kalbos rajoninė olimpiada 

 
„Šaltinio“ progimnazija 5-8 klasių mokiniai B. Kelpšaitė - 

Mozurkevičienė 

 Antrosios užsienio (vokiečių) kalbos vertimų 
konkursas 

„Šaltinio“ progimnazija;  N.Juknienė 



 
Rajono metodinės veiklos planas papildomas ir tikslinamas kiekvieną mėnesį.  

Metodinės veiklos planą papildo: 

- Lietuvos mokyklų žaidynių planas (grafikas). 

- Tauragės rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas. 

2018-01(02) 
 

Antrosios užsienio (rusų) kalbos 7-8 ir 9-10 kl. 
mokinių meninio skaitymo konkursas 

M.Mažvydo 
progimnazija; 

 A.Bambalienė ir 
M.Mažvydo 
progimnazijos rusų 
k. mokytojai 

 Kaimo mokyklų pradinių kl. mokinių Meninio 
skaitymo konkursas. 

MKC   

2018-04(05) Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių 
meninio skaitymo konkursas 

VRCM „Pušelė“;  R.Šeputienė 

 
RENGINIAI, KURIŲ DATOS IR VEIKLOS TIKSLINAMI 

 
 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventės 

,,Vardan tos...‘‘ šokių peržiūra. 
2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventės 
,,Vardan tos...‘‘ pučiamųjų orkestrų ir 
skudutininkų peržiūra. 

  A.Rumšienė, 
 
K. Bivainis 


