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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2019 M. VASARIO 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 AS 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 7,14,

21, 

28 

14.30 Janina Pukelienė, 

Tauragės Žalgirių g. 

anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

 Žalgirių 

gimnazija 
Žalgirių gimnazijos mokytojai 

2. 
Projekto „Lyderių laikas 3“ 

kūrybinės komandos 
susitikimas su 

konsultantais 

11 10.00  Nemokamas PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Projekto „Lyderių laikas 3“ 

kūrybinė komanda 

3. 6 val. seminaras „Nuo 

mokytojo centre link mokinio“ 

13 12.00 prof. Nerijus Pačėsa, 

akademijos „Baltic 

Talents“ vadovas 

Iš „Šaltinio“ 

progimnazi-

jos lėšų 

„Šaltinio“ 

progimnazija 
„Šaltinio“ progimnazijos mokytojai 

4. 6 val. seminaras  „Sutrikusios 

klausos vaikas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ 

14 13.00 Anita Juščiutė, 

Tauragės PPT 

surdopedagogė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

l/ d 

„Kodėlčius“ 
l/ d „Kodėlčius“ auklėtojai 

5. 8 val. seminaras „Mokyklos 

vaiko gerovės komisijos narių 

supažindinimas su 

ankstyvosios intervencijos 

15 8.30 Vaida Mačiulienė, 

Tauragės PPT 

psichologė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Vaiko gerovės komisijos nariai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  



modeliu ir S.M.A.R.T. 

tėvystės įrankiu“ 
iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

6. 6 val. seminaras „Braižymo ir 

projektavimo programų 

taikymas įgyvendinant 

technologinio ugdymo 

programas“ 

18 10.00 Kęstutis Bakutis, 

Raseinių Prezidento 

Jono Žemaičio g. 

technologijų 

mokytojas ekspertas 

13 eurų „Aušros“ 

progimnazija 
Technologijų  mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

7. 6 val. seminaras „Sėkmingos 

pamokos virsmas: struktūros 

modeliavimo, aktyvių veiklų 

organizavimo, pažangą 

skatinančio grįžtamojo ryšio 

panaudojimo praktika“ 

19 9.00 Vincas Tamašauskas, 

Šiaulių Didždvario g. 

mokytojas ekspertas 

Iš „Versmės“ 

gimnazijos 

lėšų 

„Versmės“ 

gimnazija 
„Versmės“ gimnazijos mokytojai 

8. Tarptautinė emocinių ir 

elgesio problemų prevencijos 

programa „Obuolio draugai“ 

Antras metodinis konsultacinis 

seminaras  

20 12.30 Psichologė ŠU doc. 

Dalia Augienė, 

Programos „Obuolio 

draugai“ 

koordinatorė 

(Vilniuje) - Milda 

Novickė 

Nemokamas PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Iš anksto registruoti mokytojai 

(Tauragės PMMC neregistruoja) 

9. 8 val. seminaras „Mokyklos 

vaiko gerovės komisijos narių 

supažindinimas su 

ankstyvosios intervencijos 

modeliu ir S.M.A.R.T. 

tėvystės įrankiu“ 

20 9.00 Vaida Mačiulienė, 

Tauragės PPT 

psichologė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Žygaičių 

gimnazija 
Žygaičių gimnazijos mokytojai 

10. 6 val. seminaras „Dokumentų 

valdymas ir administracinė 

kalba“ 

 

21 10.00 doc. dr. Vida 

Navickienė, VGTU 

Edukacinių 

kompetencijų grupė 

13 eurų „Aušros“ 

progimnazija 
Raštvedės, lietuvių kalbos 

mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai, 

visi norintys 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

11. SPPC ESF projekto 

„Pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas“ 

(Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-

0001) 40 ak. val. mokymai 

21, 

22 

9.00-

9.30 
 Nemokamas PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Iš anksto registruoti mokytojai 

(Tauragės PMMC neregistruoja) 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
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12. 6 val. seminaras  „10 būdų 

kūrybingam raidžių ir skaičių 

mokymuisi“ 

 

Atsinešti rašiklį, popieriaus, 

nešiojamą  laikmeną 

25 12.30 Ilona Bakšė-

Bumblauskienė, 

programų ir projektų 

autorė bei lektorė, 

leidyklos UAB „Jūsų 

Flintas“ edukacinio 

žurnalo „Kutis“ vyr. 

redaktorė 

13 eurų PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

13. Tarptautinė emocinių ir 

elgesio problemų prevencijos 

programa „Zipio draugai“ 

Antras metodinis konsultacinis 

seminaras 

 

26 12.30 Psichologė ŠU doc. 

Dalia Augienė, 

Programos „Zipio 

draugai“ 

koordinatorė  

(Vilniuje) – Birutė 

Jurevičienė 

Nemokamas PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Iš anksto užsiregistravę mokytojai 

(Tauragės PMMC neregistruoja) 

14. 6 val. seminaras 

„Netradicinės piešimo 

technikos „Kūryba prasideda 

tada, kai baigiasi kalba“ 

28 13.30 Virginija Deksnienė, 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos 

mokytoja 

metodininkė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Pradinių klasių mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

Dalyvių skaičius ribotas. Surinkus 

reikiamo dydžio grupę, registracija 

bus nutraukta. 

15. 6 val. seminaras „Kalbinis ir 

dalykinis bibliotekininko 

raštingumas“ 

 

03-

01 

12.20 Gintarė Kulbeckienė, 

Šiaulių valstybinės 

kolegijos lektorė, dr. 

Jurgita Macienė, 

Šiaulių valstybinės 

kolegijos docentė   

13 eurų PMMC, 

Aerodromo g. 

6 

Bibliotekininkai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

METODINĖ VEIKLA 

 
Diena  Lai- 

kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

7 15.00 Tikslinės matematikos mokytojų grupės 

susirinkimas, dėl užduočių rengimo 5 – 8 klasių 

mokinių matematikos olimpiadai. 

PMMC Tikslinės grupės nariai. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

11 14.10 Atvira pamoka „Muzikinis kūrinio suvokimas Muzikos Norintys mokytojai. V.Bartušienė - Muzikos 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
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pradinėse klasėse“ mokykla, 18 kab mokykla 

 

13 10.35 Tikslinės anglų k. mokytojų grupės susirinkimas, 

dėl angų k. olimpiados 7 – 8 klasių mokiniams 

organizavimo ir užduočių rengimo . 

Jovarų pagrindinė 

mokykla. 

Tikslinės grupės nariai. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

14 10.30 Atvira netradicinė pamoka ,,Literatūrinis 

rytmetys su Vaižgantu”.  

Tauragės r. 

savivadybės 

B.Baltrušaitytės  

viešoji biblioteka 

Rajono bibliotekininkai V. Milkintienė 

L. Bredelienė, 

S.Macienė - Martyno 

Mažvydo progimnazija 
14 

  

 16.50 

val. 

Atvira integruota istorijos, matematikos ir 

lietuvių k. pamoka ,,Žvilgsnis į A. Baranauską 

per istorijos, literatūros ir matematikos prizmę“ 

Tauragės SMC Lietuvių k., istorijos, 

matematikos mokytojai 

K. Nevelkienė, 

A.Sermontienė, 

R. Skrodenienė, 

Tauragės SMC 

19 13.00 Rajoninės darbo metodų mugė „IKT taikymas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

procese“. 

Tauragės l.d. 

„Kodėlčius“ 

Užsiregistravę 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

Tauragės lopšelio-

darželio „Kodėlčius“ 

pedagogų komanda. 

27 13.00 Atvira, netradicinė, edukacinė istorijos pamoka 5 

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 

28 16.50  Atvira integruota lietuvių kalbos ir chemijos 

pamoka ,,Ko mus moko Vaižgantas?“ 

Tauragės SMC Lietuvių k., 

chemijos 

mokytojai 

K. Nevelkienė, 

Z. Jarašūnienė, 

V. Motėkaitienė, 

Tauragės SMC 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Diena  Lai- 

kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 10.00 67 – oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-

12 kl.), rajoninis etapas. 

„Versmės“ 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 

klasių mokiniai. 

D.Pukelienė, N.Burbienė 

– „Versmės“ gimnazija. 

V.Vaičekauskienė - 



PMMC 

5 10.00 30 – toji Lietuvos mokinių Informacinių 

technologijų olimpiada III etapo I dalis (8–12kl.) 

Žalgirių 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 8-12 

klasių mokiniai. 

R.Remeikienė – Žalgirių 

gimnazija 

6 10.00 Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, 

rajoninis etapas. 

Tauragės 

profesinio 

rengimo centras 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 5-12 

klasių mokiniai. 

A.Paulauskienė - 

„Šaltinio“ progimnazija. 

Tauragės PRC. 

7 11.00  

Respublikinis iškalbos konkursas 7-8 klasių 

mokiniams anglų kalba „The Future of Europe: 

What is Your Role?“. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Užsiregistruoti 

respublikos mokyklų 7 

– 8 klasių mokiniai, jų 

mokytojai ir vertinimo 

komisijos nariai. 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos  mokytojos 

V.Janonienė,V.Petraitienė 

L.Valuckienė, 

A.Biknerienė, 

A.Paulauskienė; 

Tauragės Europe Direct 

informacijos centras, 

vadovė I. Aleknienė; 

Tauragės PMMC. 

12 10.00 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 

12 11.00 Skaudvilės specialiosios mokyklos ir Skaudvilės 

gimnazijos bendrystės sporto šventė ,,Dvi 

mokyklos - vienas tikslas“. 

Skaudvilės 

specialioji 

mokykla 

Skaudvilės 

specialiosios mokyklos 

ir Skaudvilės 

gimnazijos 

bendruomenių nariai. 

R.Gerulienė – Skaudvilės 

spec. m-kla, 

V.Kenstavičius – 

Skaudvilės gimnazija 

14 14.00 Tauragės rajono moksleivių asmeninės stalo  teniso 

varžybos „Aš myliu Lietuvą ir stalo  tenisą“ 

Gaurės 

pagrindinės 

mokyklos  

sporto salėje 

Užregistruoti 1 – 12 

klasių mokiniai. 

Registracija tel. 8 674 

49309 (Viktoras Šaulys) 

V.Šaulys - Gaurės 

pagrindinė mokykla 

Nuo vasario19 

iki kovo 29d 

Lauksargių pagrindinės mokyklos 

priešmokyklinės grupės vaikų kūrybinių darbelių 

paroda „Mano raidelės“, skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Tauragės r. sav. 

B.Baltrušaitytės 

viešosios 

bibliotekos vaikų 

literatūros 

skyriuje 

Visi norintys. V.Juščienė – Lauksargių 

pagr. m-kla. 

26 10.00 29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada „Aušros“ 

progimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 

G.Lunkis - „Aušros“ 

progimnazija, 
V.Vaičekauskienė - 



klasių mokiniai. PMMC 

26 10.00 8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6 – 

8 klasių mokiniams 

Jovarų 

pagrindinė 

mokykla 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 6-8 klasių 

mokiniai. 

R.Muzikevičius - 

Jovarų pagrindinė 

mokykla, 
V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

27 10.00 8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9 – 

12 klasių mokiniams 

Žalgirių 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-12 

klasių mokiniai. 

G.Straukienė, 

D.Jonikienė - Žalgirių 

gimnazija, 
V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

27 10.00 Lietuvių kalbos turnyras ,,Ir graži ta mūs kalba 

gimtoji“ 

Gaurės 

pagrindinė 

mokykla 

Užregistruoti 3-4 klasių 

mokiniai ir juos 

lydintys mokytojai. 

O.Balčiauskienė, 

R.Černauskienė, 

A.Lobinienė, 

L.Šatkuvienė - Gaurės 

pagrindinė mokykla. 

28 9.30 Lietuvos mokinių dailės olimpiada, rajoninis 

etapas. 

Žalgirių 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 8-12 

klasių mokiniai. 

N.Stašaitienė - Žalgirių 

gimnazija, 
V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

28 10.00 Atviras edukacinis renginys rajono 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Gardi 

duonos riekelė“ 

 

Skaudvilės 

gimnazija 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai.  

Registruotis el.p. 

akramira@gmail.com 

P.Akramienė, J.Vaičienė, 

D.Dabulskienė, 

L.Gunevičienė, 

D.Kasputienė, L.Grybaitė, 

N.Katkauskienė, 

L.Baldauskienė, 

V.Liekytė – Skaudvilės 

gimnazija 

Kovo 

5d. 

10.00 Anglų kalbos konkursas 9 – 10 klasių mokiniams Žalgirių 

gimnazija 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 9-10 klasių 

mokiniai (registracija iki 

kovo 1d. el. p. 

vilmovai@gmail.com). 

Žalgirių gimnazijos 

anglų k. mokytojai, 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

Kovo 

6d 

10.00 Matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams Jovarų 

pagrindinė m-

kla 

Komisijos nariai ir 

užregistruoti 5-8 klasių 

mokiniai (registracija iki 

kovo 1d. el. p. 

vilmovai@gmail.com) 

Jovarų pagr. m-klos 

matematikos mokytojai. 

 



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 

 

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis telefonu: 71511 

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

 

Direktorė         Vida Mejerienė 


