PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui ir
mokiniui centro direktoriaus
2018 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. V- 135
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2018 M. GRUODŽIO 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 „Darbo
tarybos. Jų teisės, pareigos,
veiklos organizavimas“

Diena
04

Laikas
12.00

Lektoriai

Kaina

Vieta

Dalyviai

Tikslinama

13 eurų

PMMC,
Aeorodromo
g. 6

Darbo tarybų pirmininkai,
pavaduotojai, mokyklų vadovai,
profesinių sąjungų vadovai, visi
norintys

Darbo santykių teisinio
reglamentavimo principai ir darbo
teisės šaltiniai. Darbo santykių
ypatumai mažose įmonėse.
Darbuotojų atstovavimo sistema
ir jų veikla. Darbo tarybos
sudarymo prielaidos. Darbo
tarybos sudėtis, rinkimai. Narystė
darbo taryboje. Darbo tarybos
veiklos organizavimas. Darbo
tarybos teisės ir pareigos.
Darbdavio ir darbo tarybos
susitarimai. Darbo tarybos veiklos
pasibaigimas. Darbuotojų
patikėtinis. Profesinės sąjungos

2.

25 val. anglų kalbos kursai

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki gruodžio 3 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

6,13,
20,

14.30

Janina Pukelienė,
Tauragės Žalgirių g.

Žalgirių
gimnazija

Žalgirių gimnazijos mokytojai

27
3.

6 val. seminaras „Žmogaus
savastis. Unikalumo
atpažinimas“

10

15.00

4.

6 val. seminaras
„Organizacijos ir asmens
įvaizdžio formavimas“

11

12.00

5.

24 val. seminaro
„Pedagogų emocinio intelekto
ugdymas“ III dalis
6 val. seminaras ,,Paauglių
lytiškumo ugdymas ir
rengimas šeimai. Kaip
(ne)kalbėti su mokiniais
lytiškumo klausimais“

19

12.45

27

10.00

6.

anglų kalbos
mokytoja ekspertė
Vaidas Arvasevičius,
sertifikuotas kūno
psichoterapeutas,
šeimos, karjeros,
gyvenimo būdo
konsultantas ir
mokovas, vedinis
psichologas
dr. Kęstutis
Trakšelys, Klaipėdos
universiteto
Tęstinių studijų
instituto,
Andragogikos
katedros mokslo
darbuotojas
Vaida Mačiulienė,
Tauragės PPT
psichologė
Doc. dr. Stasė
Ustilaitė, Vytauto
Didžiojo
universitetas,
Švietimo akademija

Iš l/d
„Žvaigždutė“
lėšų

l/d
„Žvaigždutė“

l/ d ,,Žvaigždutė“ auklėtojos

Iš „Aušros“
progimnazijos lėšų

„Aušros“
progimnazija

,,Aušros“ progimnazijos mokytojai

Skaudvilės
gimnazija

Skaudvilės gimnazijos mokytojai

Profesinio
rengimo
centras

Profesinio rengimo centro
mokytojai, dėstytojai

Pažymėjimas
– 1 eur.

METODINĖ VEIKLA
Diena

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

3

16.00

6

12.00

Atvira pamoka - mokymo priemonės pristatymas
rajono
muzikos
mokytojams
„Kūriniai
akordeonininkų ansambliui“.
Atvira integruoto lietuvių, rusų kalbų, dailės ir
muzikos projekto „Rusų dainos lietuviškai“ pamoka.

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Tauragės muzikos
mokykla

Muzikos mokytojai

T.Altaravičius – Muzikos
mokykla.

„Versmės“
gimnazija

Norintys mokytojai.

R.Jankauskienė,
G.Budginienė,
I.Altaravičienė ir
„Versmės“ gimnazijos
lietuvių k. mokytojos.

6

15.00

Rajono geografijos mokytojų susirinkimas – Žalgirių gimnazija
pasidalijimas gerąja patirtimi.
Rajono socialinių pedagogų susirinkimas ir PMMC
susitikimas su tarpinstitucinio bendradarbiavimo
specialiste Jolanta Skrodeniene.

Rajono geografijos
mokytojai
Rajono ugdymo įstaigų
socialiniai pedagogai

10

13.00

13

15.00

Rajoninio mokinių piešinių konkurso „Korupcija PMMC
vaiko akimis“ darbų vertinimas (darbus konkursui
pristatyti iki gruodžio 10d. į PMMC).

Vertinimo komisijos
nariai.

14

13.00

Rajono mokyklų bibliotekininkų susirinkimas, PMMC
pasitarimas dėl akcijos „Knygų Kalėdos“.
Norkaičių
Rajono metodinės tarybos susirinkimas.
tradicinių amatų
centras Jūros g. 1,
Norkaičių k.

Rajono mokyklų
bibliotekininkai
Metodinės tarybos
nariai.

17

13.30

18

13.00

Rajono logopedų kolegialaus mokymosi popietė PMMC
„Pasidalijimas gerąja metodine patirtimi“.

Rajono ugdymo įstaigų
logopedai

G.Straukienė, D.Jonikienė
– Žalgirių gimnazija
V.Vaičekauskienė - PMMC

K.Vaičaitis - Savivaldybės
specialistas, vykdantis
korupcijos prevenciją ir
kontrolę, V.Vaičekauskienė
– PMMC
D.Petkuvienė – „Šaltinio“
progimnazija
V.Vaičekauskienė - PMMC

V.Vaičekauskienė –
PMMC, S.Jankuvienė,
S.Lukošaitienė – „Šaltinio“
progimnazija

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)
Diena

Laikas

3

10.30

3

13.00

3

15.00

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Respublikos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi Skaudvilės
poreikių, piešinių konkurso „Piešiu gyvenimą“ specialioji
paroda ir laureatų apdovanojimas.
mokykla

Dalyvauja
Konkurso dalyviai.

Organizatorius

R.Čerauskienė,
I.Liekienė, I.Račiūnienė –
Skaudvilės specialioji
mokykla.
Kūrybinės dirbtuvės „Kartu negalią paverskime Jovarų pagr. m- Užregistruoti specialiųjų N.Juščiuvienė - Jovarų
galia“. Skirta tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.
ugdymosi
poreikių pagr. m-kla,
kla
turintys mokiniai
L.Visockienė - PMMC
Respublikos mokinių integruoto technologijų ir „Šaltinio“
Vertinimo komisijos narai A.Paulauskienė,
dorinio ugdymo konkurso - parodos „Kūryba ir progimnazija
ir visi norintys
A.Gailiuvienė, A.Šlimas –
saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“. Tema –

„Prakartėlės“ atidarymas ir darbų vertinimas.
Moksleivių kūrybos centro kalėdinis koncertas
„Žiemos juokai“ (dalyvauja dainavimo studija
„Popuri“, vaikų teatro studija „Žaidžiame teatrą“,
baleto studija „Allegro“, šiuolaikinių šokių studija,
orkestro šokėjų grupė).
Regiono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių
Kalėdinis tinklinio turnyras

5

17.30

7

9.00

11

10.00

Lietuvos
mokinių
olimpiada (8 – 12 kl.)

14

14.30

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių Kalėdinis
futbolo turnyras.

20

18.00

informacinių

technologijų

„Šaltinio“ progimnazija.
G.Venckaitienė,
I.Gedminienė,
R.Didorienė - MKC

Tauragės kultūros
rūmai

Visi norintys

„Versmės“
gimnazija ir
Jovarų pagr. mkla
Žalgirių
gimnazija

Užsiregistravusios
komandos.

„Versmės“
gimnazija
Moksleivių kūrybos centro kalėdinis koncertas Tauragės kultūros
„Kalėdos širdy“ (dalyvauja vokalinio meno studijos rūmai
„Adagio“ ir „Žemuogės“, dainos ir šokio studija
„Mėta“, modernaus folkloro studija „Gervės“,
dainininkų bei baleto studija „Allegro“, šiuolaikinių
šokių studijos, orkestro šokėjų grupė)

V. Januševičienė „Versmės“ gimnazija

Užregistruoti mokiniai ir R.Remeikienė – Žalgirių
IT mokytojai
gimnazija.
V.Vaičekauskienė PMMC
Užsiregistravusios
A. Skurdelis - „Versmės“
komandos.
gimnazija
Visi norintys
A.Dambrauskienė,
I.Gedminienė - MKC

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ TARNYBA
Diena

Laikas

Visą mėnesį

II, III, V
8.00 – 12.00

Visą mėnesį

IV 8.00-12.00

Visą mėnesį

I 12.00-17.00
IV 13.00-16.00
V 12.30-13.30

Visą mėnesį

I 8.00-12.00
III 13.00-16.00

Veikla

Vieta

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)

Atsakingi

PPT specialistai

PPT

PPT specialistai

Individualios psichologo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Vaida Mačiulienė,
psichologė

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Lina Visockienė,
spec. pedagogė

IV 13.00-16.00
II 13.00-14.30
Visą mėnesį

III 13.00-15.00

Visą mėnesį

I
13.00-16.00

Gruodžio 3 d.

I
13.00 – 15.00

Gruodžio 5d.
Gruodžio 18 d.

III 16.30

II 13.00

Individualios logopedo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Silvija Jankuvienė,
logopedė

Individualios socialinio pedagogo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Inga Stonienė,
soc. pedagogė

Jovarų pagrindinė
mokykla

Lina Visockienė,
spec. pedagogė

Tarailių progimnazija

Vaida Mačiulienė,

Kūrybinės dirbtuvės „Kartu negalią paverskime galia“,
skirtas tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti (dalyvauja iš
anksto užregistruoti Tauragės rajono mokiniai).
Paskaita Tarailių progimnazijos tėvams „Tėvų įtaka
auklėjant savo vaiką“
Logopedų kolegialaus mokymosi popietė. Pasidalijimas
gerąja metodine patirtimi.

psichologė
PPT

Silvija Jankuvienė,
logopedė

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

Direktorė

Vida Mejerienė

