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TAURAGĖS  PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2019 M. KOVO 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. 6 val. seminaras „Kalbinis ir 
dalykinis bibliotekininko 
raštingumas“ 
 

01 12.20 Gintarė Kulbeckienė, Šiaulių 
valstybinės kolegijos lektorė, 
dr. Jurgita Macienė, Šiaulių 
valstybinės kolegijos doc.   

13 eurų „Aušros“ 
progimnazija 

Bibliotekininkai.  
Grupė suformuota, daugiau 
neberegistruojame 

2. Projekto „Lyderių laikas  3“ 
seminaras „Įtraukus ir 
motyvuojantis ugdymas“ 

06 12.00 Doc. dr. Nerijus Pačėsa, 
akademijos „Baltic Talents“ 
vadovas 

Nemoka-
mas 

PMMC, 
Aerodromo g. 
6 

Projekto „Lyderių laikas 3“ 
mokyklų pokyčio komandų 
dalyviai ( ne daugiau 3 
žmonių iš komandos) 

3. 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 

4. 6 val. seminaras „Inovatyvūs  
lietuvių kalbos mokymosi 
metodai: tradicijos ir modernumo 
dermė“ 

15 12.30 Ramunė Galdikienė, 
Klaipėdos „Aukuro“ g.  mok. 
eksp.; Laima Kaupienė, 
Klaipėdos „Aukuro“ g. mok. 
met. 

13 eurų PMMC, 
Aerodromo g. 
6 

Lietuvių kalbos mokytojai 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki kovo 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

5. 6 val. seminaras „Su kuo ir kaip 
„valgomos“ bendrosios 

20 12.30 Evaldas Bakonis, 
Nacionalinės mokyklų 

13 eurų PMMC, 
Aerodromo g. 

Istorijos, geografijos, 
ekonomikos mokytojai 



kompetencijos socialinių mokslų 
pamokose?“ 

vertinimo agentūros l.e. p. 
direktoriaus pavaduotojas 

6  
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki kovo 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

6. 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 

9.30  Nemoka-
mas 

PMMC, 
Aerodromo g. 
6 

Iš anksto registruoti 
mokytojai (Tauragės PMMC 
neregistruoja) 

7. 24 val. seminaras   
„Pedagogų emocinio intelekto 
ugdymas“ I dalis 

25 12.00 Vaida Mačiulienė, Tauragės 
PPT psichologė 

Pažymėji-
mas – 1 
eur. 

Gaurės 
pagrindinė 
mokykla 

Gaurės pagrindinės mokyklos 
mokytojai 

8. 60 val. spec. pedagogikos ir 
spec. psichologijos kursai  

Kovo 
25- 
ba-
lan-
džio 
1 

12.00 Janina Urnikienė, Šiaulių 
PPT direktorė, psichologė, 
Eugenija Jakimavičienė, 
Šiaulių PPT logopedė 
ekspertė 

97 eurai PMMC, 
Aerodromo g. 
6 

Visi norintys 
 
Būtina išankstinė registracija 
tiems, kurie dar nesiregistravo  
Iš anksto registruotis  
iki kovo 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

 
9. 6 val. seminaras „Katalikų 

tikybos 6 klasės pamokų, 
integruotų su informacinėmis 
technologijomis, planų  
pristatymas“ 

26 10.00 Margarita Petrauskaitė, 
Telšių vysk. katechetikos c. 
metodininkė, Skuodo r. 
Mosėdžio g. mok. met.; 
Jurgita Skurdelienė, Šilalės r. 
Kvėdarnos Kazimiero 
Jauniaus g. mok. met.; 
Vytas Jonikas, Šilalės r. 
Laukuvos Norberto Vėliaus 
g. mokytojas,IT mok. met. 

Pažymėji-
mas – 1 
eur. 

Žalgirių 
gimnazija 

Katalikų tikybos mokytojai 
 
 
 
 
Būtina išankstinė registracija  
Iš anksto registruotis  
iki kovo 10 d.  el. paštu 
murauskaite.inga@gmail.com 

10. 6 val. seminaras „Kaip išmokyti 
mokinius mąstyti ir spręsti 
problemas“ 

28 12.00 psichologas, soc. m. dr. 
Tomas Lagūnavičius, Kauno 
jaunimo mokyklos 
direktorius,  
Kauno suaugusiųjų mokymo 
centro direktorius 

Iš Žalgirių 
g. lėšų 

Žalgirių 
gimnazija 

Žalgirių gimnazijos 
mokytojai 

 

 



METODINĖ VEIKLA  
 

Diena Lai- 
kas 

Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

05 11.00 Atvira integruota muzikos ir šokio pamoka 
„Užgavėnės Lietuvoje“. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

Užsiregistravę rajono 
muzikos, šokių ir pradinių kl. 
mokytojai 

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

20 12.00 Atviros pamokos I a ir II d gimnazijos klasėse  
„IKT panaudojimas vizualizacijai ir tyrimams“ 

„Versmės“ 
gimnazija 212 kab. 

Užsiregistravę mokytojai, 
registruotis el.p. 
vilsida@gmail.com 

V. Skiepenaitienė – „Versmės“ 
gimnazija 

20 14.00 Matematikos mokytojų metodinė diena 
(pasidalijimas patirtimi, metodine medžiaga, 
kontrolinių darbų užduočių rinkiniai, Tikimybių ir 
kombinatorikos uždavinių sprendimo metodika ir 
didaktine medžiaga, patirtis VBE vertinimo 
komisijoje, darbo patirtis su nemotyvuotais 
mokiniais) 

„Versmės“ 
gimnazija 212 kab. 

Užsiregistravę mokytojai, 
(registruojasi ir norintys 
patirtimi dalintis ir dalyvauti) 
registruotis el.p. 
vilsida@gmail.com 
(V.Skiepenaitienė) ir  
vilmovai@gmail.com 
(V.Vaičekauskienė) 

V.Skiepenaitienė - „Versmės“ 
gimnazija 
D. Kondrotaitė, B.Galbogienė 
- Jurbarko A.Giedraičio-
Giedriaus gimnazija 
 

22 10.00 Gamtos mokslų rytmetys „Žemė Žmogui“ su 
komandomis iš bendradarbiaujančių mokyklų 2G 
kl. Skirtas Žemės dienai. 
 

Tauragės r. 
Žygaičių gimnazija 

Kviestų mokyklų komandos. V.Bliūdžiutė, A.Marozienė, 
V.Motėkaitienė, 
A.Ramanauskas, 
V.Beitienė – Žygaičių 
gimnazija 

25 15.00 Atvira pamoka „Pradinių įgūdžių formavimas 
grojant pučiamaisiais instrumentais“ 

Muzikos mokykla, 
3 kab. 

Norintys mokytojai. T. Geštautas - Muzikos 
mokykla 
 

26 8.50 Atvira integruota biologijos ir kūno kultūros 
pamoka „Organizmo atsakas į fizinį krūvį“ 7b 
klasėje. 

Martyno Mažvydo 
progimnazija 

Rajono biologijos ir kūno 
kultūros mokytojai 

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

26 10.50 Integruota technologinio ir savarankiškumo 
ugdymo pamoka - ,,Bičių vaško nedideli stebuklai" 

Skaudvilės 
specialioji mokykla 

Norintys mokytojai Alytė Zubienė, Lineta 
Ivanauskienė - Skaudvilės 
specialioji mokykla 

26 13.30 Rajono metodinės tarybos susirinkimas PMMC Rajono metodinės tarybos 
nariai 

V.Vaičekauskienė - PMMC  
 

28 9.00  Atvira integruota matematikos, kūno kultūros 
pamoka 4 kl. ,,Skaičiuojame ir žaidžiame 
bendradarbiaudami“ 

Tarailių 
progimnazija 

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



28 15.30 Atvira pamoka „Pasiruošimas mokyklos 
baigiamajam egzaminui“ 

Muzikos mokykla, 
1a kab. 

Norintys mokytojai. T. Altaravičius - Muzikos 
mokykla 
 

29 9.45 Atvira integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo 
pamoka 4 kl. ,,Galima.  Negalima. Saugi aplinka” 

Žygaičių gimnazija Užsiregistravę mokytojai 
 

R. Petrikienė, R. Jankauskienė 
- Žygaičių gimnazija 

Kovo 1 - 15 „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos 
metodininkės Virginijos Deksnienės autorinių 
darbų paroda „Kūryba prasideda tada, kai baigiasi 
kalba“. 

PMMC  V.Deksnienė –  
„Šaltinio“ progimnazija 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data  Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 
 

5 10.00 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 

6 10.00 Rajoninė 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. 

7 12.30 Rajoninis renginys „Žodis. Kalba. Lietuva“, skirtas  
Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

Tarailių 
progimnazija 

Tarailių progimnazijos ir 
Lauksargių pagrindinės 
mokyklos komandos. 

R.Simonavičienė ir L.Šaltienė 
- Tarailių progimnazija 

8 9.30 Regioninis renginys priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo  pedagogams „Į Kaziuko turgų“. 

Skaudvilės 
gimnazija 

Užsiregistravę rajono ir 
regiono mokyklų mokytojai 

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

9 10.00 Tarptautinis matematikos konkursas ,,PANGEA, 
2019“ II etapas. 

Tauragės 
M.Mažvydo 
progimnazija 

3–10 klasių mokiniai, 
pakviesti į II etapą. 
Registracija vykdoma nuo 9 
val. iki 10 val. 

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

12 10.00 Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajoninis 
etapas (9-12 kl.). 

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

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



13 10.00 Rajoninė 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 

13 15.30 Rajoninės mokinių dailės olimpiados kūrybinių 
darbų parodos atidarymas, laureatų apdovanojimai. 

Tauragės B. 
Baltrušaitytės 
viešoji biblioteka 

Dailės olimpiados dalyviai, 
jų mokytojai, dailės 
mokytojų tikslinė grupė. 

Dailės mokytojų tikslinė grupė 
– N.Stašaitienė, J.Ogintaitė 
G.Ciganienė, J.Navickienė. 

14 12.00 Atviras - integruotas matematikos ir technologijų 
renginys „Pi dienos pyragas“. 

„Aušros“ 
progimnazija 

Užregistruotos 7-8 kl 
mokinių komandos 
(komandoje 5 nariai) 

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

15 10.00 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 

19 10.00 Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių biologijos  
olimpiada. 

„Aušros“ 
progimnazija 

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

„Aušros“ progimnazijos 
mokytojų komanda. 

21 Tarp 8 
ir 11 
val. 

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 
2019“. 

Rajono ugdymo 
įstaigos 

Užsiregistruoti mokiniai. V.Vaičekauskienė – PMMC ir 
rajono matematikos mokytojai. 

22 Tiksli-
nama 

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

Tarailių 
progimnazija 

Kviestų mokyklų komandos 
ir mokytojai. 

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

26 10.00 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 

27 11.00 Matematikos olimpiada 3 – 4 kl. mokiniams ir 
pradinių klasių mokytojų pasidalijimas 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 

27 14.00 Respublikos mokinių konkursas – paroda „Iš Martyno Mažvydo Respublikos mokytojai ir D.Danienė, F.Srugys, 



 pasakų skrynios...“. progimnazija mokiniai, pageidaujantys 
dalyvauti konkurse 

V.Venckienė - M.Mažvydo 
progimnazija 

28 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 

29 9.30 Respublikinis renginys kaimo mokyklų pradinių 
klasių mokiniams „Matematinis ringas“ (3-4kl.). 

Skaudvilės 
gimnazija 

Užregistruotos pradinių 
klasių mokinių komandos ir 
mokytojai. 

Skaudvilės gimnazijos 
pradinių klasių mokytojos 

Baland
žio 
3(4)d. 

 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. 

M.Mažvydo progimnazijos 
pradinių klasių mokytojų 
komanda. 

Balan-
džio 
4d. 

 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 

 

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 
 

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos. 
PPT 

(registruotis iš anksto) 
Lina Visockienė, 



III 13.00-16.00 
IV 13.00-16.00 

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 

Kovo 7 d. 
IV  

8.00 – 8.45 

Paskaita-užsiėmimas tarpusavio santykių, bendravimo 
gerinimui. 

 
Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė  

 

  Kovo 7 d.   
IV 

9.00 

Tyrimo „Mokinių saugumo mokyklose užtikrinimas“ 
anketos kūrimas bendradarbiaujant su švietimo skyriaus 

specialistais. 

PPT Vaida Mačiulienė, 

psichologė  

 

Kovo mėn. 
IV  

15.00 – 17.00 

Ankstyvosios intervencijos užsiėmimai nereguliariai 
vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jaunuoliams. 

PPT 
(registruotis iš anksto) 

Vaida Mačiulienė, 
psichologė,  

Inga Stonienė, 
soc. pedagogė 

Kovo 21 d. 
IV  

17.00 

Paskaita tėvams, auginantiems klausos negalią turinčius 
vaikus „Svarbiausia panašaus likimo šeimų 

bendravimas''.  

Tėvų su negalinčiais 
girdėti vaikais bendrija 

„PRASMĖ“ 
Adresu: Prezidento 21 

Anita Juščiūtė 

surdopedagogė 

Kovo 25 d. 
I 

17.15 – 19.15 

Paskaita - praktika Tauragės rajono mokinių tėvams 
„Paauglystės sunkumai ir džiaugsmai“ 

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 

 


