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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2019 M. SAUSIO 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. 25 val. anglų kalbos kursai 3,10,

17, 
24, 

31 

14.30 Janina Pukelienė, 

Tauragės Žalgirių g. 
anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

 Žalgirių 

gimnazija 

Žalgirių gimnazijos mokytojai 

2. 6 val. seminaras – atvira 

pamoka „Koliažo technikos 
interpretacijos dailės 

pamokose“ 

 
Priemonėmis lektorė aprūpins. 

Už priemones reikės 2 eur. 

17 10.00 Vida Karbauskienė, 

Tauragės „Aušros“ 
progimnazijos dailės 

mokytoja ekspertė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

„Aušros“ 

progimnazija 
323 kab. 

Dailės, pradinių klasių  mokytojai 

 
Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki sausio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

3. 6 val. seminaras „From topic 

to task in the language 
classroom ( nuo temos iki 

užduoties)“ 

22 14.00 Oxford University 

Press atstovės Jolanta 
Petronienė ir Miglė 

Ogorodnikovienė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

PMMC, 

Aerodromo g. 
6 

Anglų kalbos mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki sausio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

4. 6 val. seminaras „Kūno 

kultūros pamoka 
priešmokykliniame ir 

23 13.00 Doc. dr. Laima 

Trinkūnienė, 

Lietuvos sporto 

13 eurų ,,Aušros“ 

progimnazija  

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių mokytojai 

 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com


pradiniame ugdyme: žaidimai 

„FOR FUN“ sporto salėje“ 
 

Turėti sportinę aprangą 
 

Programa siekiama sudaryti 

sąlygas pradinių mokytojams 

susipažinti su šiuolaikinėm fizinio 

ugdymo(-si) aktualijomis ir 

realijomis, naujausia mokymo ir 

mokymosi teorija ir praktika kūno 

k. pamokose, bei praktiškai 
išbandyti žaidimus su 

(ne)įprastom priemonėm ir 

šokinėjimo per ilgą šokdynę 

ypatumus (formaliam ir 

neformaliam ugdyme).         

universitetas, 

Sveikatos, fizinio ir 
socialinio ugdymo 

katedra 

 
 

 

 
 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki sausio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

5. 6 val. seminaras „Sėkminga 

dorinio ugdymo pamoka“ 
 

Turėti žirkles 

24 12.30 Inga Kuuzeorg-

Petrikonienė, 
Jonavos Jeronimo 

Ralio gimnazijos 

mokytoja ekspertė 

13 eurų PMMC, 

Aerodromo g. 
6 

Etikos, katalikų, evangelikų 

liuteronų tikybos mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki sausio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

6. 6 val. seminaras „Skaitymo 

skatinimas: problemos, 

patirtis, idėjos“ 

29 13.00 Jorūnė Klėtkienė, 

Rasa Dulaitienė, 

Teresė Norkienė, 
Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 

mokytojos 
metodininkės 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Pradinių klasių  mokytojai 

 

 
Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki sausio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

7. 24 val. seminaro   

„Pedagogų emocinio intelekto 

ugdymas“IV dalis 

30 12.45 Vaida Mačiulienė, 

Tauragės PPT 

psichologė 

 Skaudvilės 

gimnazija 

Skaudvilės gimnazijos mokytojai 

8. 6 val. seminaras 

„Neformaliojo švietimo 

organizavimas mokykloje. 
Nuo planavimo iki praktikos“  
 

Siekiama padėti kūrybiškai 

organizuoti neformalųjį vaikų 

švietimą ir renginius mokykloje. 

Seminare bus dalinamasi 

sukaupta neformaliojo švietimo, 

31 10.00 Salvinija 

Šimonėlienė, 

Marijampolės Jono 
Totoraičio prog. dir. 

pav. ugdymui, Aistė 

Vingelienė, 

Marijampolės Jono 
Totoraičio prog. 

neformaliojo 

13 eurų PMMC, 

Aeorodromo 

g. 6 

Ugdymo įstaigų vadovai, atsakingi 

už neformalųjį švietimą, mokyklų 

neformaliojo švietimo 

organizatoriai, pedagogai 

 

 

 
Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com


renginių planavimo ir 

organizavimo praktika. Pristatys 

veiklos metodų ir formų  įvairovę 

bei svarbą mokyklos 

bendruomenei, mokyklos 

įvaizdžio kūrimui. 

ugdymo organizatorė iki sausio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

METODINĖ VEIKLA  
 

Diena  Lai- 

kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

14 12.00 Chemijos olimpiados darbų taisymas. PMMC Vertinimo komisijos nariai. G.Bandzinienė – 

Žalgirių gimnazija, 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

14 14.30 48 – ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio 

konkurso darbų vertinimas. 

(darbus pristatyti iki sausio 10 d. į PMMC) 

PMMC Vertinimo komisijos nariai. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

16 14.00 Matematikos olimpiados darbų taisymas. 

 

PMMC Vertinimo komisijos nariai. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

17 9.30 Dailės mokytojų pasitarimas dėl dailės 

olimpiados organizavimo 

„Aušros“ 

progimnazija 323 

kab. 

Dailės mokytojai V.Vaičekauskienė – 

PMMC, 

N.Stašaitienė – Žalgirių 

gimnazija 

17 10.00 Respublikinė konferencija „Erasmus+ projektai: 

pozityvios patirties sklaida“ 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Užsiregistravę respublikos 

mokyklų 5 – 12 klasių 

mokiniai ir įvairių dalykų 
mokytojai. 

„Šaltinio“ 

progimnazijos 

pedagogų komanda. 

17 14.30 51 - ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurso darbų vertinimas.  

(darbus pristatyti iki sausio 15 d. į PMMC) 

PMMC Vertinimo komisijos nariai. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

21 12.00 Biologijos olimpiados darbų taisymas. PMMC Vertinimo komisijos nariai. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

22 15.00 Tikslinės matematikos mokytojų grupės 

susirinkimas, dėl užduočių rengimo matematikos 

olimpiadai. 

PMMC Tikslinės grupės nariai V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

24 14.00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (9- PMMC Olimpiados vertinimo V.Vaičekauskienė - 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


12kl.) darbų taisymas. komisijos nariai. PMMC 

29 13.30 Rajono metodinės tarybos susirinkimas PMMC Rajono metodinės tarybos 

nariai 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Diena  Lai- 

kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

7 15.00 Konkurso – parodos „Prakartėlės“ laureatų 

apdovanojimas ir šventinis parodos uždarymas. 

Tauragės Švč. 

Trejybės parapijos 

namuose 

Konkurso – parodos dalyviai A.Paulauskienė, 

A.Gailiuvienė, 
A.Šlimas – „Šaltinio“ 

progimnazija 

8 10.00 Lietuvos mokinių anglų k. olimpiada (11kl.) ir 

olimpiados darbų taisymas. 

„Versmės“ 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 11 klasių 

mokiniai. 

D.Pukelienė , 

„Versmės“ gimnazijos 
anglų k. mokytojai. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

11 10.00 57 - oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

(9-12kl.). 

Žalgirių gimnazija Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 klasių 

mokiniai. 

L.Trijonienė, Žalgirių 

gimnazijos chemijos 

mokytojai, 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

16 10.00 68 - oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl.). 

„Aušros“ 

progimnazija 

Komisijos nariai ir 
užregistruoti 9-12 klasių 

mokiniai. 

R.Poškienė ir „Aušros“ 

prog. mokytojų 

komanda, 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

18 10.00 52 - oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

(9-12kl.). 

M.Mažvydo 

progimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 klasių 

mokiniai. 

A.Bambalienė, 

R.Lebrikienė - 

M.Mažvydo prog., 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

24 9.00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos 

ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams (9-

12kl.). 

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Olimpiados vykdymo 

komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 klasių 

mokiniai. 

A.Pocienė ir Jovarų 

pagr. m-klos lietuvių k. 

mokytojai. 

V.Vaičekauskienė - 



PMMC 

30 10.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 

rajoninis etapas 

 

Tauragės pilies 

menės 

Dalyvauja komisijos nariai ir 

užregistruoti mokiniai. 

J.Kazlauskienė – MKC, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

Vasari

o 1d. 

10.00 67 – oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-

12 kl.) 

„Versmės“ 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 klasių 

mokiniai. 

D.Pukelienė, 

N.Burbienė – 

„Versmės“ gimnazija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

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 13.00-16.00 

IV 13.00-16.00 

 
Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

Visą mėnesį 
II 13.00-14.30 

III 13.00-15.00 

 
Individualios logopedo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Silvija Jankuvienė, 

logopedė 

Visą mėnesį I 
13.00-16.00 

 
Individualios socialinio pedagogo konsultacijos. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Inga Stonienė, 
soc. pedagogė 

Sausio 17 d. 
IV  

17.00 – 18.30 

Relaksacijos užsiėmimas tėvams. PPT 

(registruotis iš anksto) 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis telefonu: 71511 

I, II, III, IV 8.00-17.00 V 8.00-16.00 
 

Direktorė         Vida Mejerienė 


