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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2020 M. SAUSIO MĖN. 
 

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 „Tiriamieji darbai 

mokykloje (teorija ir praktika)“ 

03 09.00 Jūratė Orlovienė 

Tauragės „Versmės“ g. 

mokytoja ekspertė, 

Vitalija Kalašinskienė 

Tauragės „Versmės“ g. 

mokytoja ekspertė,  

skyriaus vedėja 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

„Versmės“ 

gimnazija 
„Versmės“ gimnazijos 

mokytojai 

2. 6 val. seminaras „Vidinio, emocinio 

pasaulio paslaptys“ 

20 9.00 Sandra Leonovienė, 

Pagėgių sav. Vaiko 

globos centras 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Pagėgių sav. 

Vaiko globos 

centras 

Pagėgių sav. Vaiko globos 

centro soc. darbuotojai 

3. 6 val. seminaras „Sąmoningas 

piešimas“ 
 

Sąmoningas piešimas – malonus potyris, 

kurio metu stebimas patyrimas, jausmai 

ir mintys tarsi per atstumą, be išankstinio 

nusistatymo bei visiškai kontroliuoti save 

ir savo emocijas. Piešiant sąmoningai, 

įvyksta akivaizdūs pokyčiai, nes 

smegenyse susidaro naujos neuroninės 

20 13.30 Ingrida Lingė, 

pedagogė, koučerė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

sąmoningo piešimo 

specialistė 

13 eurų PMMC 

(Aerodromo 

g. 6) 

Visi norintys 

 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  sausio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


jungtys, kurios pagerina asmens sveikatą. 

Piešimo procesas leidžia pajusti 

džiaugsmą, o koučingo klausimai 

atskleidžia situacijos suvokimą kitoje 

šviesoje bei padeda rasti sprendimo būdą 

4. 6 val. seminaras „Kalbos sutrikimų 

ir mokymosi sunkumų skaityti bei 

rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“ 

22 13.30 Dalia Šukienė, soc. m. 

magistrė, logopedė 

ekspertė, ŠU asistentė, 

specialiųjų mokymo 

priemonių vertintoja, 

Daiva Mačiūnaitė, 

Šiaulių Medelyno prog. 

logopedė metodininkė 

13 eurų PMMC 

(Aerodromo 

g. 6) 

Pradinio ugdymo mokytojai, 

logopedai 
 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  sausio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

5. 6 val. seminaras „Nuostatų 

korekcija per meno terapijos 

praktiką“ 

23 13.30 
Rita Mikailienė, lektorė, 

konsultantė 

13 eurų PMMC 

(Aerodromo 

g. 6) 

Visi norintys 
 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  sausio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 
6. 6 val. seminaras „Mokymosi 

motyvacijos stiprinimas bei mokinių 

įgytų žinių taikymas remiantis 

turimomis žiniomis ir gyvenimo 

praktika“ 

24 12.45 
Audronė Šarskuvienė, 

mokytoja ekspertė, 

švietimo konsultantė, 

išorės vertintoja 

13 eurų PMMC 

(Aerodromo 

g. 6) 

Visi norintys 
 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  sausio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 
7. 6 val. seminaras „  Eurofitas:  

moksleivių fizinio pajėgumo  

testai ir metodika“  
 

Turėti sportinę aprangą 
 

28 13.30 Doc. dr. Laima  

Trinkūnienė , LSU 
 

13 eurų „Aušros“ 

progimnazija 
Kūno kultūros ir pradinių 

klasių mokytojai 
 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  sausio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

8. 6 val. seminaras „Kritinio mąstymo 

ugdymo galimybės anglų kalbos 

pamokose“ 

 

29 14.00 Miglė Ogorodnikienė, 
Oxford University Press 

leidyklos atstovė 

Baltijos šalims 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

PMMC 

(Aerodromo 

g. 6) 

Anglų kalbos mokytojai 
 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  sausio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

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


METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

8 12.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11kl.) 

rajoninio etapo darbų vertinimas. 

„Versmės“ 

gimnazija 

Sudaryta vertinimo komisija. I.Vaičienė - „Versmės“ 

gimnazija, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

9 15.00 Dailės mokytojų tikslinės grupės susirinkimas (tikslinė 

grupė dailės olimpiadai organizuoti). 

„Versmės“ 

gimnazija 

Tikslinės grupės nariai. G.Budginienė - 

„Versmės“ gimnazija, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

13 13.00 Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio etapo 

darbų vertinimas. 

PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

14 14.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC Metodinės tarybos nariai. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

15 15.00 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso darbų 

vertinimas (darbus į PMMC pristatyti iki sausio 13d.). 

PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

16 15.00 Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

darbų vertinimas (darbus į PMMC pristatyti iki sausio 

13d.). 

PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

17 13.30 Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12kl.) 

rajoninio etapo darbų vertinimas. 

PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

21 12.30 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados (9-12 kl.). rajoninio etapo darbų 

vertinimas. 

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

23 8.55 - 

9.40 

Atvira integruota dailės - technologijų pamoka 8-oje 

klasėje „Vienos gatvės istorija“. 

 

„Aušros“ 

progimnazija 

Dailės ir technologijų 

mokytojai. 

V.Karbauskienė - 

„Aušros“ progimnazija. 

23 12.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso (9-10kl.) 

rajoninio etapo darbų vertinimas. 

Žalgirių 

gimnazija 

Sudaryta vertinimo komisija. V.Jucienė - Žalgirių 

gimnazija, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

24 13.30 Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (9-12 kl.) 

rajoninio etapo darbų vertinimas. 

PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 



31 8.00 Atvira integruota lietuvių kalbos ir šokio pamoka 2e 

klasėje „Smulkiosios tautosakos panaudojimas šokio 

pamokoje“. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Pradinių klasių ir šokio 

mokytojai. 

R.Dulaitienė ir 

A.Rumšienė - „Šaltinio“ 

progimnazija. 

31 14.00 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) 

rajoninio etapo darbų vertinimas. 

„Versmės“ 

gimnazija 

Sudaryta vertinimo komisija. N.Burbienė - 

„Versmės“ gimnazija, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

6 15.00 Respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir 

dorinio ugdymo konkurso – parodos „Kūryba ir 

saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“. Tema – 

„Mano angelas sargas“ parodos uždarymas, dalyvių ir  

laureatų apdovanojimas. 

„Šaltinio“ 

progimnazijos 

aktų salė 

Konkurso – parodos 

dalyviai ir jų mokytojai. 

A.Paulauskienė, 

A.Gailiuvienė, A.Šlimas 

– „Šaltinio“ 

progimnazija. 

8 10.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis 

etapas (11 kl.). 

„Versmės“ 

gimnazija 

Užregistruoti 11 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

I.Vaičienė - „Versmės“ 

gimnazija, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

10 10.00 Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas 

(9-12 kl.). 

Žalgirių 

gimnazija 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC ir Žalgirių 

gimnazijos mokytojų 

komanda. 

17 10.00 Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninis 

etapas (9-12 kl.). 

„Aušros“ 

progimnazija 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC ir „Aušros“ 

progimnazijos mokytojų 

komanda. 

21 10.00 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.). 

Jovarų pagrindinė 

m-kla 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC  

ir Jovarų pagr. m-klos 

mokytojų komanda. 

23 10.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso rajoninis 

etapas (9-10kl.). 

Žalgirių 

gimnazija 

Užregistruoti 9-10 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC  



vykdymo komisija. ir Žalgirių gimnazijos 

mokytojų komanda. 

24 10.00 Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis 

etapas (9-12 kl.). 

M.Mažvydo 

progimnazija 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC, R.Lebrikienė – 

M.Mažvydo 

progimnazija. 

28 10.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 

rajoninis etapas (5-12 kl.). 

Tauragės pilies 

menės 

Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC,  

J.Kazlauskienė – MKC. 

28 12.00 Rajoninis pradinių klasių mokinių (3kl.) kūrybinio 

rašinio konkursas „Minčių sparnai“. 

Tauragės  

„Aušros“ 

progimnazija 

Po du mokinius iš 3 klasių  A.Dragūnienė, 

E.Mikavičienė - 

„Aušros“ progimnazija. 

30 11.00 Respublikinis viešojo kalbėjimo anglų kalba konkursas 

7-8 klasių mokiniams „The Climate Crisis that 

Threatens Homo Sapiens: What is it Possible to Do?” 

Tauragės 

„Šaltinio” 

progimnazija 

Užregistruoti respublikos 7-

8 klasių mokiniai ir 

sudaryta vertinimo 

komisija. 

V.Janonienė, 

 L.Valuckienė,  

A.Biknerienė,  

A.Paulauskienė, 

V.Petraitienė - 

„Šaltinio“ progimnazija. 

31 10.00 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas 

(9-12 kl.). 

„Versmės“ 

gimnazija 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC ir „Versmės“ 

gimnazijos mokytojų 

komanda. 

Sausio 13 - 31 Žygaičių ir Skaudvilės gimnazijų technologijų projekto 

,,Mano angelas“ mokinių kūrybinių darbų paroda. 

PMMC  B.Bacevičienė – 

Žygaičių gimnazija 

E.Nikitinaitė – 

Skaudvilės gimnazija 

E.Jurevičius – Žygaičių 

ir Skaudvilės – 

gimnazijos. 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Diena Laikas 

 

Veikla Vieta Atsakingi 

Visą mėnesį 
II, III, V 

Vaiko gebėjimų vertinimas. Asmens galių ir sunkumų, 

raidos ypatumų ir sutrikimų, pedagoginių, psichologinių 
PPT 

 

 



8.00 – 12.00 asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas. 
 

(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 
III 

13.00-16.00 

 

Individualios logopedo konsultacijos. 
PPT 

(registruotis iš anksto) 
Silvija Jankuvienė, 

logopedė 

Visą mėnesį 

I 

13.00-16.00 

IV 

13.00-17.00 

 

Individualios socialinio pedagogo konsultacijos. 
PPT 

(registruotis iš anksto) 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Sausio mėn. 

ketvirtadieniais 15.30 val.  

Savęs pažinimo su meno terapija užsiėmimai skirti   
12-18 m. mokiniams (dalyvauja iš anksto užsiregistravę 

mokiniai) 

 

PPT 

 

 

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 


