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PATVIRTINTA    
Tauragės Pagalbos mokytojui    
 ir mokiniui centro direktorės     
2018m. lapkričio 12d. įsakymu Nr. V-131  

 
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Aerodromo g. 6, 72263  Tauragė, tel. (8 446)  62 018, el. p. pedagogas@taurage.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450233 

_________________________________________________________________________________________________ 

2018-2019M.M. RAJONO METODINĖS VEIKLOS IR RENGINIŲ PLANAS  

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2018-09-12 2017-2018m.m. LMŽ rezultatų aptarimas.  

2018-2019 m.m LMŽ sportinių varžybų grafiko 
sudarymas. 

PMMC Rajono kūno kultūros 
mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –PMMC, 
J.Sparnauskienė – Žalgirių 
gimnazija 

2018-09-20 Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
direktorių pavaduotojų pasitarimas dėl 2018-
2019 m. m. rajono veiklos planavimo. 

PMMC 
 

Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovai. 

V.Vaičekauskienė –PMMC, 
 

2018-09-26 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC 
 

Metodinės tarybos nariai V.Vaičekauskienė –PMMC, 
 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data  Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2018-09-26 Europos kalbų dienai skirtas regioninis Skaudvilės Užregistruotos 8-11 klasių Skaudvilės gimnazijos kalbų 
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renginys „Europos kalbų protmūšis“. gimnazija. mokinių komandos ir 
kalbų mokytojai 

metodinės grupės mokytojai 

 
 
SPALIS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2018-10-04 Konferencija – vebinaras „IKT – mokinių 

iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“. 
Tauragės SMC Užsiregistravę pedagogai. SMC pedagogų komanda. 

2018-10-08 Rajono metodinės tarybos susirinkimas 
 

PMMC Metodinės tarybos nariai V.Vaičekauskienė - PMMC 

2018-10-09 Rajono tikybos mokytojų metodinė diena . Telšiai Rajono tikybos mokytojai S.Jakštienė – Gaurės 
pagrindinė mokykla 

2018-10-10 Rajono pradinių klasių mokytojų apskritojo 
stalo diskusija „Darbas, bendravimas ir 
bendradarbiavimas“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Miesto ir kaimo mokyklų 
pradinių klasių mokytojai. 

V.Vaičekauskienė - PMMC 

2018-10-11 Atvira integruota matematikos, IT, gamtos ir 
sveikos gyvensenos ugdymo pamoka 6-oje 
klasėje „Stebiu, fiksuoju, matuoju“ 

Tarailių 
progimnazija 

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

2018-10-11 Rajono mokytojų dalykininkų apskritojo stalo 
diskusija „Darbas, bendravimas ir 
bendradarbiavimas“. 

„Aušros“ 
progimnazija 

Visų rajono mokyklų 
mokytojai dalykininkai. 

V.Vaičekauskienė - PMMC 

2018-10-17 Rajoninis patyriminis forumas „Vaiko pojūčiai 
– pasaulio pažinimo vartai“ 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Rajono ugdymo įstaigų 
specialieji pedagogai, 
logopedai, priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, pradinių 
klasių mokytojai. 

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

2018-10-23 Respublikinis vokiečių kalbos dienų „Ö kaip 
vokiškai?“ projektas.  

Tauragės 
,,Versmės“ 

Rajono mokyklų vokiečių k. 
besimokantys mokiniai bei jų 
mokytojai iš „Aušros“, 

M.Bertulienė – „Versmės“ 
gimnazija 
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2018-10-22-28. Dienų tęsinys-"Berühmte 
Menschen" ("Vokietijos žymūs žmonės") 
renginys Tauragės ,,Versmės“ gimnazijoje. 

gimnazija „Šaltinio“, Jovarų, 
M.Mažvydo, „Versmės“, 
Žalgirių. 

2018-10-26 Seminaras „Kokoso ir odos duetas“ „Šaltinio“ 
progimnazija 
101,109 kabinetai 

Rajono technologijų 
mokytojais 

A.Paulauskienė 
A.Šlimas 

2018-10-26 Edukacinis žygis ,,B. BALTRUŠAITYTĖS 
VAIKYSTĖS TAKAIS“, skirtas rašytojos 
B.Baltrušaitytės gimimo metinių sukakčiai paminėti 

Lomių pagrindinė 
mokykla 

Užsiregistravę mokytojai. L. Užkurienė,  
V. Antanavičienė, 
N.Orentienė 

2018-10-29 Metodinė diena pradinių klasių mokytojams 
„Kolegialus mokytojų bendravimas ir 
bendradarbiavimas saugioje emocinėje 
aplinkoje“ 

Žygaičių 
gimnazija 

Kviestų mokyklų 
komandos 

Pradinių klasių metodinė 
grupė 

2018-10-30 Seminaras - Specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių ugdymas pamokose 

 Užsiregistravę mokytojai. V. Abromavičienė 

2018m. spalis 
– 2019m. 
gegužė 

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

 

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

G.Kolesnikova, V.Jucienė – 
Žalgirių gimnazija 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2018-10-19 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 

2018-10-26  Rajono mokyklų mokinių vakaronė „Jaunimo 
bendradarbiavimo ir kūrybiškumo ugdymas 
organizuojant netradicines šventes“ 

Lauksargių 
pagrindinė 
mokykla 

Kviestų mokyklų 
komandos 

V.Meilienė – Lauksargių pagr. 
m-kla. 
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LAPKRITIS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2018-11 Atvira šokio pamoka 3kl. „Tautinis šokis su 

šiuolaikinio šokio elementais“  
Žygaičių 
gimnazija 

Užsiregistravę mokytojai R.Liorančienė - Žygaičių 
gimnazija 

2018-11 Respublikinė konferencija „ Be the change you 
want to see in the world“. 

Tauragės Žalgirių 
gimnazija 

Užsiregistravę anglų 
kalbos mokytojai ir jų 
mokiniai 

V.Liaudanskienė ir Žalgirių 
gimnazijos 
anglų k. mokytojos 

2018-11 Paskaita muzikos mokytojams „Darbas su 
interaktyvia lenta solfedžio pamokoje“ 

Muzikos m-kla, 
25 kabinetas 

Užsiregistravę muzikos 
mokytojai 

S.Pumputienė – Muzikos 
mokykla 

2018-11 Atvira informacinių technologijų pamoka 
"Paslaptis žadina smalsumą: QR kodai. Kas 
tai?" 

Tauragės 
suaugusiųjų 
mokymo centras 

Užsiregistravę mokytojai. L. Austrevičienė - SMC 

2018-11 Atvira integruota pažintinės ir orientacinės 
veiklos pamoka „Obuoliuko kelias“. 
 

Skaudvilės 
specialioji 
mokykla 

Užsiregistravę mokytojai.  
Kviečiami mokytojai 
dirbantys su mokiniais, 
turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių. 

R. Čerauskienė, 
I.Račiūnienė - Skaudvilės 
specialioji mokykla 

2018-11 Žalgirių gimnazijos lietuvių k. mokytojų 
susitikimas su M.Mažvydo ir „Šaltinio“ 
progimnazijų lietuvių k. mokytojomis, 
dėsčiusiomis 8 klasėse. 

Žalgirių gimnazija, 
311 kab. 

Žalgirių gimnazijos ir 
M.Mažvydo ir „Šaltinio“ 
progimnazijų lietuvių k. 
mokytojai. 

D.Čiunkienė - Žalgirių 
gimnazija 

2018 lapkritis 
- 2019 sausis 

Metodinė popietė rajono mokytojams. 

 

Tauragės Žalgirių 
gimnazija 

Rajono įvairių dalykų 
mokytojai 

V.Jucienė 
G.Kolesnikova 
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 
(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2018-11-06 Rajoninis 5 klasių mokinių konkursas 

„Penktokų iššūkis“ 
 „Šaltinio“ 
progimnazija 

Respublikinis „Šaltinio“ 
vardą turinčių mokyklų 
penktokų konkursas 

L. Norgailienė, lietuvių kalbos 
mokytojos 

2018-11-27 Anglų kalbos meninio skaitymo konkursas 4-6 
klasių mokiniams 

Tauragės 
„Aušros“ 
progimnazija 

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

2018-11 Lietuvos mokinių IT olimpiada I etapas (8 – 12 
kl.). 

Rajono mokyklos Užregistruoti mokiniai  Mokyklų IT mokytojai 
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GRUODIS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2018-12 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. 

 
PMMC Metodinės tarybos nariai. V.Vaičekauskienė - PMMC 

2018-12-06 
(15.00) 

Rajono geografijos mokytojų susirinkimas – 
pasidalijimas gerąja patirtimi. 

Žalgirių 
gimnazija 

Rajono geografijos 
mokytojai 

G.Straukienė, D.Jonikienė – 
Žalgirių gimnazija 

2018-12 Atviras integruoto užsienio (rusų) kalbos, lietuvių 
kalbos, dailės ir muzikos projekto „Rusų dainos 
lietuviškai“ 9-12 (I-IV) klasėse pristatymas. 

„Versmės“ 
gimnazija 

Užsiregistravę pedagogai R.Jankauskienė - „Versmės“ 
gimnazija  

2018-12 Metodinė diena „Išmaniųjų technologijų 
panaudojimas ikimokyklinukų ugdyme“ 

L.d. „Kodėlčius“ Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovai 

L.d. „Kodėlčius“ pedagogų 
komanda. 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2018-12-07  Regiono bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleivių Kalėdinis tinklinio turnyras 

„Versmės“ 
gimnazija 

Užsiregistravusios 
komandos. 

V. Januševičienė 

2018-12 Lietuvos mokinių IT olimpiada II etapas (8 – 
12 kl.). 

Žalgirių 
gimnazija 

Užregistruoti mokiniai ir 
IT mokytojai 

R.Remeikienė – Žalgirių 
gimnazija. V.Vaičekauskienė - 
PMMC 

2018-12 Kalėdinis stalo teniso turnyrąs rajono 5-8 klasių 
mokiniams. 

„Aušros“ 
progimnazija 

Užregistruoti mokiniai E.Katauskas - „Aušros“ 
progimnazija 

2018-12 Rajoninis piešinių konkursas „Korupcija vaiko 
akimis“ 

PMMC Norintys 7 – 10 kl. 
mokiniai jų mokytojai ir 
vertinimo komisijos nariai. 

K.Vaičaitis – Tauragės r. sav., 
V.Vaičekauskienė - PMMC 

2018-(11-12) Respublikinis moksleivių integruoto 
technologijų ir dorinio ugdymo konkursas – 
paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės 
dvasiniam pasauliui“. Tema – „Prakartėlės“ 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Norintys respublikos 
moksleiviai. 

A.Paulauskienė, 
A.Gailiuvienė, AŠlimas – 
„Šaltinio“ progimnazija. 



 

7 

 

SAUSIS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2019-01 Seminaras – atvira pamoka „Koliažo technikos 

interpretacijos dailės pamokose“. 
„Aušros“ 
progimnazija 

Užsiregistravę Pagėgių, 
Šilalės, Jurbarko, Tauragės 
dailės mokytojai 

„Aušros“ progimnazijos 
mokytoja V.Karbauskienė 

2019-01 Rajoninis seminaras anglų kalbos mokytojams 
su Oxford University Press atstovėmis 
J.Petroniene ir M.Ogorodnikoviene. 

PMMC Užsiregistravę rajono 
anglų kalbos mokytojai 

G.Kolesnikova – Žalgirių 
gimnazija 

2019-01 Atvira integruota muzikos ir šokio pamoka 
„Užgavėnės Lietuvoje“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užsiregistravę rajono 
muzikos, šokių ir pradinių kl. 
mokytojai 

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

2019-01 Metodinė diena neformaliojo ugdymo būrelių 
vadovams „Neformaliojo ugdymo 
organizavimas mokykloje ir už jos ribų“. 

Lomių pagr. m-
kla 

Užsiregistravę pedagogai Lomių pagr. m-klos 
mokytojos E.Lelienė, 
L.Verpečinskienė 

2019-01-24 Respublikinė konferencija „Erasmus+ 
projektai: pozityvios patirties sklaida“ 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užsiregistravę respublikos 
mokyklų 5 – 12 klasių 
mokiniai ir įvairių dalykų 
mokytojai. 

„Šaltinio“ progimnazijos 
pedagogų komanda. 

2019-01 Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio 
konkurso darbų vertinimas. 

PMMC Sudaryta vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC 

2019-01 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso 
darbų vertinimas. 

PMMC Sudaryta vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2019-01 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 
rajoninis etapas (11 kl.). 

„Versmės“ 
gimnazija 

Užregistruoti 11 kl. 
mokiniai ir sudaryta 

V.Vaičekauskienė - PMMC ir 
„Versmės“ gimnazijos 
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vertinimo komisija. mokytojų komanda  

2019-01 Lietuvos mokinių biologijos olimpiados 
rajoninis etapas (9-12 kl.). 

M.Mažvydo 
progimnazija 

Užregistruoti 9 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC ir 
M.Mažvydo progimnazijos 
mokytojų komanda 

2019-01 Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 
rajoninis etapas (9-12 kl.). 

Žalgirių 
gimnazija 

Užregistruoti 9 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC  
ir Žalgirių gimnazijos 
mokytojų komanda 

2019-01 Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 
rajoninis etapas (9-12 kl.). 

„Aušros“ 
progimnazija 

Užregistruoti 9 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC ir 
„Aušros“ progimnazijos 
mokytojų komanda 

2019-01 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.). 

Žygaičių 
gimnazija  

Užregistruoti 9 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC  
ir Žygaičių gimnazijos 
mokytojų komanda 

2019-01 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 
rajoninis etapas (5-12 kl.). 

MKC Užregistruoti 5 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC ir 
MKC pedagogų komanda. 

2019-01-31 Rajoninis vokiečių kalbos vertimų konkursas. M.Mažvydo 
progimnazija 

Užregistruoti 7-8-tų ir 9-
10 klasių (gimnazijų I-II 
kl.) mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

L. Ugianskienė - M.Mažvydo 
progimnazija 

2019-01-29 Vokiečių kalbos dailyraščio konkursas 6-8 klasių 
mokiniams. 

PMMC Užregistruoti 6-8 klasių 

mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

N.Juknienė – „Šaltinio“ 
progimnazija 

2019-01 Rajoninis renginys ,,Literatūrinis rytmetys su 
Vaižgantu“. 

Tauragės 
B.Baltrušaitytės 
viešoji biblioteka 

Rajono bibliotekų 
darbuotojai 

M. Mažvydo progimnazijos 
mokytojos L.Bredelienė, 
V.Milkintienė. 
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VASARIS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2019-02 Atvira, netradicinė, edukacinė istorijos pamoka 

6 kl. mokiniams, Šubertinės muziejuje. „Įkurk 
savo partizanų apygardą“, skirta 70-osioms 
1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo 
metinėms paminėti.  

Tremtinių ir 
politinių kalinių 
kančių namai 
(Šubertinė) 

Užsiregistravę mokytojai. A.Norvilienė – Tarailių 
progimnazija 

2019-02 Metodinė popietė rajono pradinių klasių 
mokytojams ,,Ugdymo įrankiai, skatinantys 
mokinių pažangos ūgtį“. 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Užsiregistravę mokytojai. L.Bredelienė 
G.Martinavičienė 
N.Piliukaitienė 
R.Urbutienė 
L.Tamašauskienė – 
M.Mažvydo progimnazija  

2019-02 Seminaras folklorinių šokių varžytuvių „Kelk 
kojeles tonke“ šokių mokymas. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užsiregistravę rajono šokio, 
folkloro kolektyvų vadovai, 
pradinių kl. mokytojai, kurie 
ruoš mokinius dalyvauti 
varžytuvėse. 

A.Rumšienė - „Šaltinio“ 
progimnazija 

2019-02 Praktinis seminaras „Netradicinis fizinis 
aktyvumas“. 

Bus patikslinta Užsiregistravę regiono 
mokytojai. 

V.Kenstavičius - Skaudvilės 
gimnazija 

2019-02 Rajono biologijos mokytojų edukacinė išvyka į 
UAB „MODEST“. Pažintis su biotechnologijų 
naujovėmis. 

 Užsiregistravę mokytojai. R.Leškienė – „Versmės“ 
gimnazija. 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2019-02 Lietuvos mokinių IT olimpiada III etapo pirma Žalgirių Užregistruoti mokiniai ir R.Remeikienė – Žalgirių 
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dalis (8 – 12 kl.). gimnazija IT mokytojai gimnazija. 
V.Vaičekauskienė - PMMC 

2019-02 Lietuvių kalbos turnyras ,,Ir graži ta mūs kalba 
gimtoji“. 

Gaurės pagrindinė 
mokykla 

Užregistruoti rajono kaimo 
mokyklų 3 -4 kl. mokiniai 
ir jų mokytojai. 

A.Lobinienė, L.Šatkuvienė, 
O.Balčiauskienė 
R.Černauskienė - Gaurės pagr. 
m-kla 

2019-02 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis 
etapas (9-12 kl.). 

„Versmės“ 
gimnazija 

Užregistruoti 9 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC ir 
„Versmės“ gimnazijos 
mokytojų komanda 

2019-02-07 Respublikinis iškalbos konkursas 7-8 klasių 
mokiniams anglų kalba „The Future of Europe: 
What is Your Role?“. 

,,Šaltinio“ 
progimnazija 

Respublikos progimnazijų, 
pagrindinių mokyklų 
mokiniai, motyvuoti 
kalbėti viešai 

Tauragės „Šaltinio“ 
progimnazija, mokytojos 
V.Janonienė, V.Petraitienė, 
L.Valuckienė, A.Biknerienė, 
A.Paulauskienė; Tauragės 
Europe Direct informacijos 
centras, vadovė I.Aleknienė; 
Tauragės PMMC, Tauragės 
profesinio rengimo centras. 

2019-02 Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 
kalbos olimpiados rajoninis etapas (10-11kl.). 

PMMC Užregistruoti 10 - 11 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC 

2019-02 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados 
rajoninis etapas (5-12 kl.). 

PRC  Užregistruoti 5 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
sudaryta rajono technologijų 
mokytojų komanda. 

2019-02 Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis 
etapas (8-12 kl.). 

MKC Užregistruoti 8 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė – PMMC, 
N.Stašaitienė – Žalgirių 
gimnazija ir sudaryta rajono 
dailės mokytojų komanda. 

2019-02 Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis 
etapas (10-12 kl.). 

„Aušros“ 
progimnazija 

Užregistruoti 10 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 

V.Vaičekauskienė - PMMC ir 
„Aušros“ progimnazijos 
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vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

mokytojų komanda 

2019-02-28 Rajoninis 5-8 klasių mokinių rašinių konkursas, 
skirtas Vaižganto metams. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užregistruoti Tauragės 
progimnazijų ir pagrindinių 
mokyklų 5-8 kl. mokiniai 

B. Kelpšaitė-Mozurkevičienė, 
„Šaltinio“ prog. lietuvių kalbos 
mokytojos 

2019-02 Rajoninis renginys ikimokyklinio ugdymo 
pedagogams „Gardi duonelės riekelė“. 

Skaudvilės 
gimnazija 

Rajono ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų atstovai  

Skaudvilė ikimokyklinio 
ugdymo pedagogės 

2019-04 Geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 5-8 
klasių mokiniams. 

Jovarų pagrindinė 
m-kla 

Užregistruoti 5 – 8 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
Jovarų pagr. m-klos mokytojų 
komanda 

2019-04 Geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 9-12 
klasių mokiniams. 

Žalgirių 
gimnazija 

Užregistruoti 9-12 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
Žalgirių gimnazijos mokytojų 
komanda 

2019 
Vasaris - 

kovas 

Mažoji rusų kalbos olimpiada 7 - 8 klasių 
moksleiviams. 

PMMC  Užregistruoti 7 - 8 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V. Ivoškienė ir Skaudvilės 
gimnazijos mokytojų 
komanda, 
V.Vaičekauskienė - PMMC 

2019 vasaris- 
gegužė 

Rajoninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas. 

L.d. „Kodėlčius“ Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovai. 

L.d. „Kodėlčius“ 
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KOVAS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2019-03 Atvira integruota anglų, lietuvių ir rusų kalbų 

pamoka 7 kl. 
Tarailių 
progimnazija 

Užsiregistravę mokytojai V.Abromavičienė, 
R.Simonavičienė,  
I.Skrodenytė, L.Šaltienė – 
Tarailių progimnazija 

2019-03 Atvira integruota matematikos, kūno kultūros 
pamoka 4 kl. „Skaičiuokime ir sportuokime“. 

Tarailių 
progimnazija 

Užsiregistravę mokytojai E.Juozaitienė, I.Ignatavičienė, 
L.Gudaitienė - – Tarailių 
progimnazija 

2019-03 Atvira integruota biologijos ir kūno kultūros 
pamoka „Organizmo atsakas į fizinį krūvį“ 7b 
klasėje. 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Užsiregistravę mokytojai R.Lebrikienė,: 
R.Savickienė, J.Sabutis – 
M.Mažvydo progimnazija 

2019-03 Atvira metodinė popietė ,,Vaško technika 
margučiuose“. 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Užsiregistravę mokytojai  L.Tamašauskienė - 
M.Mažvydo progimnazija 

2019-03 Tiksliųjų, gamtos mokslų rytmetys su 
komandomis iš bendradarbiaujančių mokyklų 
2G kl. Skirtas Žemės dienai. 
 

Tauragės r. 
Žygaičių 
gimnazija 

Kviestų mokyklų 
komandos iš Šilalės, 
Šilutės ir Tauragės rajonų. 

V.Bliūdžiutė, A.Marozienė, 
V.Motėkaitienė, 
A.Ramanauskas, 
V.Beitienė, J.Beitienė – 
Žygaičių gimnazija 

2019-03 Atvira integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo 
pamoka 4 kl. 

Žygaičių 
gimnazija 

Užsiregistravę mokytojai 
 

R. Petrikienė, R. Jankauskienė 
- Žygaičių gimnazija 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2019-03 Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 
rajoninis etapas (9-10kl.). 

Žalgirių 
gimnazija 

Užregistruoti 9 - 10 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - PMMC  
ir Žalgirių gimnazijos 
mokytojų komanda 
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2019-03 Lietuvos mokinių geografijos olimpiados 
rajoninis etapas (9-12 kl.). 

PMMC Užregistruoti 8 - 12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
sudaryta rajono geografijos 
mokytojų komanda. 

2019-03-08 Regioninis renginys priešmokyklinio ir 
pradinio ugd. pedagogams „Į Kaziuko turgų“. 

Skaudvilės 
gimnazija 

Užsiregistravę rajono ir 
regiono mokyklų mokytojai 

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

2019-03-15 Rajono kaimo mokyklų pradinių klasių 
mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga 
mane augina“, skirtas Knygnešio dienai 
paminėti. 

Tauragės 
Moksleivių 
kūrybos centras 

Užregistruoti Tauragės r. 
kaimo mokyklų pradinių 
klasių skaitovai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

A.Linkienė, V.Berešnienė 
L.Varanavičienė, 
J.Stoškuvienė, 
V.Steponavičienė - Batakių 
pagr. m-kla 

2019-03 Rajoninė IT olimpiada 1-4 klasių mokiniams. „Šaltinio“ 
progimnazija 

Užregistruoti 1-4 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

I. Lukošienė, V.Kačiušė, 
S.Jurgilienė, J.Rimkuvienė, 
L.Tamašauskaitė, N.Bekerienė 
- „Šaltinio“ progimnazija 

2019-03 Atviras - integruotas matematikos ir 
technologijų renginys „Pi dienos pyragas“. 

„Aušros“ 
progimnazija 

7-8 kl mokiniai G.Statkuvienė, L.Kivilienė - 
„Aušros“ progimnazija, 
D.Macikienė – Pagramančio 
pagr. m-kla 

2019-03 Matematikos olimpiada 3 - 4kl. mokiniams ir 
dalijimasis gerąja patirtimi. 

„Aušros“ 
progimnazija 
 

Užregistruoti 3 – 4 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
A.Dragūnienė, R.Raudonienė 
- „Aušros“ progimnazija 

2019-03 Respublikos mokinių konkursas – paroda „Iš 
pasakų skrynios,...“. 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Respublikos mokytojai ir 
mokiniai pageidaujantys 
dalyvauti konkurse 

 D.Danienė, F.Srugys, 
V.Venckienė - M.Mažvydo 
progimnazija 

2019-03 Tarptautinis matematikos konkursas PANGEA 
2019, II etapas (regiono mokykloms). 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Į II etapą pakviesti 
mokiniai 

L.Zobėlienė, S.Macienė 
V.Baltrušaitienė, - 
M.Mažvydo progimnazija 

2019-03 Tarptautinis matematikos konkursas 
„KENGŪRA 2019“. 

Rajono ugdymo 
įstaigos 

Užsiregistruoti mokiniai. V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
rajono matematikos 
mokytojai. 
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2019-03 Rajoninė anglų kalbos komandinė olimpiada 5 
– 6 klasių mokiniams ,,Man patinka anglų 
kalba“ („I like English“). 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Užregistruoti 5-6 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

J.Prialgauskaitė, R.Skulskienė, 
A. Melninkaitienė, 
D. Kiliokaitienė - M.Mažvydo 
progimnazija 

2019-03 Rajoninės mokinių folklorinių šokių varžytuvės 
„Kelk kojeles tonke“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užsiregistruotos rajono 
mokinių poros. 

A.Biknerienė, A.Rumšienė, 
K.Bivainis, A.Paulauskienė, 
G.Cemnalianskis - „Šaltinio“ 
progimnazija 

2019-03 Respublikinis konkursas „Matematinis ringas“. Skaudvilės 
gimnazija 

Užsiregistravę pradinių 
klasių mokytojai ir 
mokinių komandos. 

Skaudvilės gimnazijos 
pradinių klasių mokytojos 

2019-03 7 – 8 klasių mokinių anglų k. olimpiada. Jovarų pagrindinė 
m-kla 

Užregistruoti 7 – 8 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

Jovarų pagr. m-klos anglų k. 
mokytojai 

2019-03 Baigiamasis tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės 
renginys „Bendradarbiaudami saugome Žemę“. 

Tarailių 
progimnazija 

Užsiregistravę mokytojai. 
Kviestų mokyklų 
komandos ir mokytojai. 

Z.Mozuraitytė, V.Nūtautienė, 
E.Kazlauskienė, 
D.Ramanauskienė, 
R.Klimašauskienė - Tarailių 
progimnazija 

2019-04-(04) Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių biologijos  
olimpiada. 

„Aušros“ 
progimnazija 

Užregistruoti 5 – 8 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

„Aušros“ progimnazijos 
mokytojų komanda. 

2019-03-28  
Nuo 12:00 

Rajoninis STEM konkursas „Sumaniausias 
Tauragės rajono aštuntokas 2019“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užregistruoti 8 kl. gabiausi 
STEM mokiniai Tauragės 
rajone. 

N.Bekerienė, 
L.Šimanauskienė, 
S.Bendikienė, K.Masalskis, 
A.Judelienė, G.Liutkienė, 
D.Ramanauskienė, 
V.Verpečinskis - „Šaltinio“ 
progimnazija 
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BALANDIS 

METODINĖ VEIKLA 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2019-04-15 Atvira rusų k. ir IT pamoka „Mūsų pomėgiai“ 7 
kl. 

Žygaičių 
gimnazija 

Užsiregistravę mokytojai 
 

V. Ūksienė, L. Čeponienė – 
Žygaičių gimnazija 

2019-04-18 Rajoninė mažoji rusų kalbos konferencija 
„Individualių mokinio galimybių ugdymas 
mokantis užsienio (rusų) kalbos“. 
 

Žalgirių 
gimnazija 

Užsiregistravę rajono rusų 
kalbos mokytojai ir 6-12 
klasių mokiniai. 

R.Krasauskienė, 
D.Rakauskienė – Žalgirių 
gimnazija 

2019-04 Atvira netradicinė integruota istorijos-dorinio 
ugdymo (kat. tikybos) pamoka 8 kl. „Krikšto 
reikšmė Lietuvai“ 1010 metų Lietuvos vardo 
paminėjimui. 

Gaurės pagrindinė 
mokykla 

Užsiregistravę rajono 
istorijos ir tikybos 
mokytojai. 

A.Norvilienė S.Jakštienė - 
Gaurės pagr. m-kla 

2019-04 Spec. pedagogų ir logopedų gerosios metodinės 
ir praktinės  patirties popietė. 
 

„Aušros“ 
progimnazija 

Spec. pedagogai, logopedai V.Tereikienė, V.Medeikienė - 
„Aušros“ progimnazija 

2019-04 Metodinė diena ir ugdytinių darbų paroda 
„Asmenybės ūgtis“. 

VRCM „Pušelė“ Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovai 

VRCM „Pušelė“ 

2019-04 Respublikinis projektas „Lets create a story“. 
 
 

Interneto erdvėje. Užsiregistravę pedagogai V.Jucienė, G.Kolesnikova - 
Žalgirių gimnazija 

2019-04 Atvira pamoka ,,Baltas liūdesio balandis“ 
(R.Granauskas), skirta J.Biliūno 140 – osioms 
gimimo metinėms. 

„Versmės“ 
gimnazija 

Rajono mokytojai ir 
mokiniai 

V.Juškevičiutė, 
N.Katauskienė, Z.Jarašūnienė 
- „Versmės“ gimnazija 

2019-04 
(bus 

tikslinama) 

Geografijos naktis mokykloje (edukacinis 
renginys rajono mokiniams). 

Kol kas 
nenuspręsta 

Užregistruoti rajono 6 – 12 
klasių mokiniai ir 
geografijos mokytojai. 

J.Orlovienė – „Versmės“ 
gimnazija, Žalgirių gimnazijos 
geografijos mokytojai 

 
 



 

16 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 
(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2019-04 Miesto mokyklų pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas „Vaikystė 
svajonėmis žydi“. 

Jovarų pagrindinė 
m-kla 

Užregistruoti 1-4 klasių 
mokiniai 

Jovarų pagr. m-klos mokytojų 
komanda 

2019-04 Pradinių klasių mokinių „Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose“ ŠVIESOFORO konkursas. 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Užregistruotos mokyklų 
komandos ir vykdymo – 
vertinimo komisijos. 

V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
M.Mažvydo progimnazijos 
mokytojų komanda. 

2019-04-17 Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių matematikos 
olimpiada. 

Jovarų pagrindinė 
mokykla 

Užregistruoti 5 – 8 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

Jovarų pagr. m-klos mokytojų 
komanda. 

2019-04 Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso 
„Mažasis diktantas“ 3 – 4 kl. mokiniams 
rajoninis etapas. 

Martyno 
Mažvydo 
progimnazija 

Užregistruoti 3 - 4 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

V. Milkintienė, 
J. Kasiliauskienė – 
M.Mažvydo progimnazija 

2019-04 Rajoninis renginys ,,Visi keliai veda į 
mokyklą“ (mokyklų istorijos iš arčiau).  

Jovarų pagrindinė 
m-kla 

Užregistruotos mokyklų 
komandos. 

Jovarų pagr. m-klos mokytojų 
komanda 

2019-04 (05) Liaudies šokio šventė „Trepsiukas“. L.d. „Žvaigždutė“ Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovai 

L.d. „Žvaigždutė“ 

2019-04 Atvira netradicinio ugdymo diena „Ridenu 
margutį margą“.  

Tarailių 
progimnazija 

Užsiregistravę pedagogai N.Baublienė, L.Gudaitienė, 
J.Šermukšnienė, 
I.Ignatavičienė, 
G.Kavaliauskienė - Tarailių 
progimnazija 

2019-04 Respublikinis internetinis video konkursas. Interneto erdvėje. Užsiregistravę pedagogai V.Jucienė, G.Kolesnikova- 
Žalgirių gimnazija 

2019-04-01 Skaudvilės gimnazijos mokinių Kūrybinių 
darbų paroda „Velykų belaukiant“. 

Švietimo skyrius Skaudvilės gimnazijos 5 -
12 kl. mokinių darbai 

E. Nikitinaitė – Skaudvilės 
gimnazija 

2019-04-01 Skaudvilės gimnazijos mokinių kūrybinių 
darbų paroda „Pavasario žiedai“. 

Švietimo skyrius Skaudvilės gimnazijos 5 -
12 kl. mokinių darbai 

E. Nikitinaitė– Skaudvilės 
gimnazija 
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GEGUŽĖ 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
2019-05-09, 
nuo 12.00 val. 

Tauragės r. progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 
bei Lietuvos „Šaltinio“ vardą turinčių mokyklų 
mokinių ir mokytojų konferencija „Integruoti 
projektai STEAM 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, 
L.Šimanauskienė, 
K.Masalskis, S.Bendikienė, 
A.Judelienė, G.Liutkienė, 
D.Ramanauskienė, 
V.Verpečinskis - „Šaltinio“ 
progimnazija 

2019-05-16 Konferencija „Ugdymo(si) aplinkos – bendrųjų 
ir dalykinių kompetencijų ugdymui“. 
 

Skaudvilės 
gimnazija 

Rajono ir regiono 
mokyklos 

Skaudvilės gimnazijos 
metodinė taryba,  
direktoriaus pavaduotoja L. 
Visockienė, matematikos 
mokytoja metodininkė 
R.Šiurnienė 

2019-05 Apskrities dailės mokytojų pleneras. Moksleivių 
kūrybos centras 

Pagėgių, Šilalės, Jurbarko, 
Tauragės dailės mokytojai 

V.Karbauskienė, 
J.Navickienė - MKC 

2019-05 Gerosios patirties sklaida „Fanera – medis. 
Fanera – šiaudai.“ 

PMMC Užsiregistravę technologijų 
ir pradinių kl. mokytojai 

E. Jurevičius - Skaudvilės 
gimnazija 

2019-04 Integruotas istorijos – geografijos projektas 
„Šiaurės šalys praeityje ir dabar“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Istorijos, geografijos 
mokytojai, 8 kl. mokinių 
komandos 

L.Lauciutė, D.Paulienė - 
„Šaltinio“ progimnazija 

2019-05 Kūrybinių darbo metodų pristatymas atvirame 
integruotame  rusų k., lietuvių k., dailės ir 
muzikos projekte „Rusų dainos lietuviškai“. 

„Versmės“ 
gimnazija 

Užsiregistravę pedagogai R.Jankauskienė ir 
„Versmės“ gimnazijos 
pedagogų komanda. 

2019-05  Metodinė diena rajono ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo gr. Pedagogams su  
edukacinė išvyka į durpių įmonę ,,Klasmann-
Deilmann Laukėsa“. 

Gaurės pagr. 
mokykla Eičių 
skyr. 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio udymo gr. 
mokytojai 

D.Eičienė, R.Černauskienė, 
S.Gestautienė – Gaurės 
pagrindinė mokykla 
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 
(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

 

 

 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

2019-05 Rajoninis rusų k. dailyraščio konkursas 6 - 7 
klasių mokiniams. 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

Užregistruoti 6-7 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

B.Valinčienė - Martyno 
Mažvydo progimnazija 

2019-05-14 Rajoninė 5 - 8 klasių mokinių lietuvių kalbos 
olimpiada. 

 „Šaltinio“ 
progimnazija 

Užregistruoti 5 – 8 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

„Šaltinio“ progimnazijos 
mokytojų komanda. 

2019-05 Integruotas (technologijų, choreografijos, 
dailės, liet. literatūros ir muzikos ) renginys - 
,,Žemaitija- tai tu ir aš“. 

Jovarų pagr. m-
kla 

Dalyviai 6 - 7 klasių 
mokiniai. 

Jovarų pagr. m-klos mokytojų 
komanda 

2019-05 Atvira pamoka - projektas Etno pynė Lietuvai. „Versmės“ 
gimnazija 

Užsiregistravę rajono 
mokyklų mokiniai ir 
mokytojai 

Inesa Altaravičienė - 
„Versmės“ gimnazija 

2019-05 Skaudvilės gimnazijos mokinių kūrybinių 
darbų paroda. 

Tauragės Birutės 
Baltrušaitytės 
viešoji biblioteka 

Skaudvilės gimnazijos 9 -
12 kl. mokinių darbai. 

R. Kaminskienė – Skaudvilės 
gimnazija 

2019-05 Rajoninis 1-2 klasių mokinių dailiojo rašto 
konkursas ,,Auksinė plunksna“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užregistruoti 1-2 klasių 

mokiniai ir ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija. 

P. Vitkevičienė, R. 
Stumbrienė - „Šaltinio“ 
progimnazija 
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BIRŽELIS 

METODINĖ VEIKLA 
Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 
     

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

     

 

Rajono metodinės veiklos planas yra nuolat tikslinamas, gali būti papildomas ir keičiamas. Visi plano pakeitimai ir papildymai 
pateikiami Tauragės PMMC mėnesio veiklos planuose. 

Planą papildo ir patikslina 2018 - 2019 m.m. Tauragės rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas. 


