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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2018 M. SPALIO 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. Konferencija – vebinaras 
,,IKT – mokinių iškritimo iš 
ugdymo proceso mažinimui“ 

4 11.00 dr. Vilija 
Lukošiūnienė, 
Arūnas Bėkšta 
(LSŠA) 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Suaugusiųjų 
mokymo 
centras 

Iš anksto užsiregistravę dalyviai 
 

2. 25 val. anglų kalbos kursai 4,11,
18, 
25 

14.30 Janina Pukelienė, 
Tauragės Žalgirių g. 
anglų kalbos 
mokytoja ekspertė 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Žalgirių 
gimnazija 

Žalgirių gimnazijos mokytojai 

3. Pažintinė - edukacinė išvyka 
„Šiauliai prieš 100 metų“   

5 13.00 Sigita Polienė, Rita 
Krasauskienė, 
Tauragės Žalgirių g. 
mokytojos 
metodininkės 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Žalgirių 
gimnazija 

Žalgirių gimnazijos mokytojai 

4. 12 val. seminaras ,,Patyriminė 
emocinio intelekto programa 
pedagogams“ 
 

9,16,
23, 
30 

15.00 Ina Kalvanienė, 
Tauragės Žalgirių g. 
psichologė 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Žalgirių 
gimnazija 

Žalgirių gimnazijos mokytojai 

5. 6 val. seminaras ,,Braižymo ir 
projektavimo programų 
taikymas įgyvendinant 

18 13.00 Kęstutis Bakutis, 
Raseinių Prezidento 
Jono Žemaičio g. 

13 eurų ,,Aušros“ 
progimnazija 

Technologijų mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija  



technologinio ugdymo 
programas“ 

technologijų 
mokytojas ekspertas 

Iš anksto registruotis  
iki spalio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

6. 6 val. seminaras ,,Kaip 
išmokyti mokinius mąstyti ir 
spręsti problemas“ 

23 11.00 Soc. m. dr. Tomas 
Lagūnavičius, 
psichologas, Kauno 
suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo 
centro direktorius 

13 eurų PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Visi norintys 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki spalio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

7. 6 val. seminaras ,,Kokoso ir 
odos duetas“ 
 
Atsinešti kokoso riešutą 

25 12.00 Audra Paulauskienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
prog. mokytoja 
ekspertė, Albinas 
Šlimas, Tauragės 
,,Šaltinio“ prog. 
mokytojas 
metodininkas  

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

,,Šaltinio“ 
progimnazija 
101-109 kab. 

Technologijų  mokytojai 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki spalio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

8. 6 val. seminaras ,,Septyni 
efektyvaus mokymosi 
principai arba kaip išmokyti 
mokinius mokyti“ 

25 12.30 Dr. doc. Vilija 
Stanišauskienė, KTU 
Socialinių, 
Humanitarinių 
mokslų ir menų f. 

13 eurų PMMC, 
Aeorodromo 
g. 6 

Visi norintys 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki spalio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

9. 6 val. seminaras ,,Informatika 
pradiniame ugdyme“ 

29 10.00 Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
mokytojos 
metodininkės: Vilma 
Kačiušė, Ingrida 
Lukošienė, Jolanta 
Rimkuvienė, Ligita 
Tamašauskaitė, 
Sigita Jurgilienė. 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Pradinių klasių mokytojai 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki spalio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

10. 24 val. seminaro   
,, Pedagogų emocinio intelekto 
ugdymas“ I dalis 

29 12.30 Vaida Mačiulienė, 
Tauragės PPT 
psichologė 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Skaudvilės 
gimnazija 

Skaudvilės gimnazijos mokytojai 

11. 24 val. seminaro   
,, Pedagogų emocinio intelekto 
ugdymas“ I dalis 
 

30 8.00 Vaida Mačiulienė, 
Tauragės PPT 
psichologė 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Tarailių 
progimnazija 

Tarailių progimnazijos mokytojai 

12. 6 val. seminaras „Debesų“ 
technologijos ir inovatyvios 
pristatymų formos“ 

30 9.00 Nanija Bekerienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
prog. mokytoja 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

,,Šaltinio“ 
progimnazija 

,,Šaltinio“ progimnazijos mokytojai 



metodininkė 
13. 6 val. seminaras ,,Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių ugdymas pamokose“ 

30 10.00 Vaida 
Abromavičienė, 
Tauragės Tarailių 
prog. mokytoja 
metodininkė 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Tarailių 
progimnazija 

Visi norintys 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki spalio 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

 

METODINĖ VEIKLA 
 
Diena  Lai- 

kas 
Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
8 13.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. Rajono 

metodinės veiklos ir renginių plano sudarymas. 
PMMC Rajono metodinės tarybos 

nariai 
V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

9 9.00 Rajono tikybos mokytojų metodinė diena. 
 Susitikimas su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu ir 
konferencija Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų 
seminarijoje. 

Telšiai Rajono tikybos mokytojai S.Jakštienė – Gaurės 
pagrindinė mokykla 

10 14.00 Rajono pradinių klasių mokytojų apskritojo stalo 
diskusija „Darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Miesto ir kaimo mokyklų 
pradinių klasių mokytojai. 

V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

11 11.00-
11.45 

Atvira integruota matematikos, IT, gamtos ir sveikos 
gyvensenos ugdymo pamoka 6-oje klasėje „Stebiu, 
fiksuoju, matuoju“ 

Tarailių 
progimnazija 

Norintys mokytojai. Z.Mozuraitytė, 
E.Kazlauskienė, 
R.Klimašauskienė, 
V.Nūtautienė - Tarailių 
progimnazija 

11 14.30 Rajono mokytojų dalykininkų apskritojo stalo diskusija 
„Darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas“. 

„Aušros“ 
progimnazija 

Visų rajono mokyklų 
mokytojai dalykininkai. 

V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

17 13.00 Rajoninis patyriminis forumas „Vaiko pojūčiai – 
pasaulio pažinimo vartai“ 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Rajono ugdymo įstaigų 
spec. pedagogai, 
logopedai, 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, pradinių klasių 
mokytojai.  
Būtina išankstinė 
registracija 
(registracijos nuoroda 
pateikta forumo 
nuostatuose). 

I.Eičienė, N.Juščiuvienė 
– Jovarų pagrindinė 
mokykla. 



23 13.30-
14.35 

Prisijungimas prie respublikinės Goethe`s instituto 
iniciatyvos „Ö kaip vokiškai?“ organizuojant 
netradicinę atvirą pamoką rajone tema: „Vokietijos 
įžymūs žmonės“ 

Tauragės 
,,Versmės“ 
gimnazija 

Rajono mokyklų vokiečių 
k. besimokantys mokiniai 
bei jų mokytojai iš 
„Aušros“, „Šaltinio“, 
Jovarų, M.Mažvydo, 
„Versmės“, Žalgirių. 

M.Bertulienė – 
„Versmės“ gimnazija 
 

29 9.00 Metodinė diena „Kolegialus mokytojų bendravimas ir 
bendradarbiavimas saugioje emocinėje aplinkoje“ 

Žygaičių gimnazija Kviestų mokyklų 
komandos 

Pradinių klasių 
metodinė grupė 

Registracija iki 
spalio 14 d. 

Tarptautinis internetinis projektas „Let‘s create a 
story“ (2018 m. spalio - 2019 m. gegužės mėn.) 

 

 8-12 klasių Lietuvos ir 
užsienio bendrojo 
lavinimo mokyklų 
moksleivių komandos. 

G.Kolesnikova, 
V.Jucienė – Žalgirių 
gimnazija 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Diena  Lai- 
kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

19 12.00 Rajono 8-9 kl. (I gimnazijos klasių) aplinkosauginių 
žinių konkursas „Žalioji olimpiada“. 

„Versmės“ 
gimnazija 

Užregistruotos 8 - 9 klasių 
mokinių komandos ir 
mokytojai 

V.Kalašinskienė – 
„Versmės“ 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 

 
Individualios psichologo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Vaida Mačiulienė, 
psichologė 



V 12.30-13.30 

Visą mėnesį I 8.00-12.00 

III 13.00-16.00 
IV 13.00-16.00 

 
Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 
 

Visą mėnesį III 
13.00-16.00 

 
Individualios logopedo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Silvija Jankuvienė, 
logopedė 

Spalio mėn. IV 
15.00 – 17.00 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai (dalyvauja 
teismo sprendimu arba vaiko teisių 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 


