
                                                                                                                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                      Tauragės pagalbos mokytojui  

                                                                                                                                                                      mokiniui centro direktoriaus 

                                                                                                                                                                      2020 m. sausio 31 d.    

                                                                                                                                                                       įsakymu Nr. V - 30 

 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2020 M. VASARIO 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 „Informatika 

pradiniame ugdyme“ 

13 13.00 Tauragės „Šaltinio” 

progimnazijos 

mokytojos metodininkės 

Jolanta Rimkuvienė, 

Ligita Tamašauskaitė,  

Vilma Kačiušė ir Sigita 

Jurgilienė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 
Pradinių klasių mokytojai 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 7 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

2. 60 val. spec. pedagogikos ir spec. 

psichologijos kursai 

17-

24 

10.00 
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 vasario 6 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

3. 40 val. seminaras „IKT – 

pradiniame ugdyme“ I dalis 

17 10.00 
Jūratė Lazdauskienė, 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos direktorė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 
Vilniaus „Pelėdos“ pradinės 

mokyklos pradinių klasių 

mokytojai 

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


4. 40 val. mokymai „ Patyriminis ir 

savivaldus ugdymas Tauragės 

Jovarų pagrindinėje mokykloje“ 1 

modulis  „Patyriminis ugdymas 

mokykloje“ 

18 10.00 
Daiva Marozienė, 

Klaipėdos Simono 

Dacho progimnazijos 

direktorė 

Iš Jovarų 

pagr. m-klos 

lėšų 

Jovarų pagr. 

m-kla 
Jovarų pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

5. Seminaras – konferencija 
„Patirtinis ugdymas 

priešmokykliniame amžiuje“ 

20 10.00 
Vida Juščienė, Tauragės 

r. Lauksargių pagr. m-

klos mokytoja ekspertė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

PMMC, 

Aerodromo 

g. 6 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 
Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 7 d.  el. paštu 

vidajusciene@gmail.com 
6. 6 val. seminaras „Patyriminis 

mokymas ir metodai geografijoje bei 

jų pritaikymas ugdymo procese“ 

21 Tiks-

linama Laima Uosytė, Telšių 

Vincento Borisevičiaus 

g. mokytoja ekspertė 

13 eurų PMMC, 

Aerodromo 

g. 6 

Geografijos mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 
 

7. 18 val. seminaras „Sąmoningas 

piešimas“ 

(12 kontaktinių valandų, 6 val. 

savarankiško darbo) 

 
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 

jungtys, kurios pagerina asmens sveikatą. 

Piešimo procesas leidžia pajusti 

džiaugsmą, o koučingo klausimai 

atskleidžia situacijos suvokimą kitoje 

šviesoje bei padeda rasti sprendimo būdą 

24, 

27 

13.30 
Ingrida Lingė, 

pedagogė, koučerė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

sąmoningo piešimo 

specialistė 

25 eurai PMMC, 

Aerodromo 

g. 6 

Visi norintys 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 
 

8. 6 val. seminaras „Antrinių medžiagų 

panaudojimas mozaikoje“ 

25 13.30 
Kristina Alšauskienė, 

vyr. neformaliojo 

ugdymo mokytoja, 

Keramikos akademijos 

įkūrėja, LDS narė 

13 eurų PMMC, 

Aerodromo 

g. 6 

Technologijų, dailės  mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

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


 

9. 6 val. seminaras „Nelengvu keliu“ 

( darbas su spec. poreikių turinčiais 

mokiniais)“ 

28 13.30 Virginija Deksnienė, 

Tauragės „ Šaltinio“ 

prog. mokytoja 

metodininkė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 
„Šaltinio“ progimnazijos 

pradinių klasių mokytojos 

10. 6 val. seminaras „Tikėjimo 

perdavimo galimybės: kino 

panaudojimas dorinio ugdymo 

(tikybos) pamokose“ 

03-

03 

13.00 Inga Kuuzeorg-

Petrikonienė, Jonavos 

Jeronimo Ralio 

gimnazijos mokytoja 

ekspertė 

13 eurų PMMC, 

Aerodromo 

g. 6 

Dorinio ugdymo (tikybos)  

mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis  

iki vasario 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

5 Laikas 

tikslina

mas 

Anglų kalbos mokytojų tikslinės grupės susirinkimas 

dėl 7-8 klasių mokinių anglų k. olimpiados 

organizavimo. 

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Tikslinės grupės nariai. L.Mateikaitė – Jovarų 

pagr. m-kla, 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

5 15.00 Rajono vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas dėl 

olimpiados organizavimo. 

Tauragės Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

Rajono vokiečių kalbos 

mokytojai 

L. Ugianskienė  – 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

12 9.50 Atvira integruota orientacinės ir meninės veiklos 

(dailės) pamoka 5-7 ir 8-10 lavinamosiose klasėse. 

Tema: Skaičiuoju ir piešiu 

Skaudvilės 

specialioji mokykla 

Mokytojai, dirbantiems su 

SUP turinčiais mokiniais. 

R. Čerauskienė, 

I.Račiūnienė – 

Skaudvilės specialioji 

mokykla 

12 12.30 Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninio 

etapo darbų vertinimas. 

Tauragės PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

20 10.00 Respublikinė metodinė - praktinė konferencija 

„Patirtinis ugdymas priešmokykliniame amžiuje“ 

Tauragės PMMC Užsiregistravę 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

V.Juščienė – 

Lauksargių pagrindinė 

mokykla.  

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


25 15.00 Matematikos mokytojų tikslinės grupės susirinkimas 

dėl 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados 

organizavimo. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Matematikos mokytojų 

tikslinės grupės nariai. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC, 

N.Bekerienė – 

„Šaltinio“ progimnazija 

26 13.00 Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninio etapo 

darbų vertinimas.  

Tauragės PMMC Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

26 14.00 Rajono mokyklų socialinių pedagogų susitikimas su 

vaiko teisių apsaugos specialistais. 

Tauragės PMMC Rajono ugdymo įstaigų 

socialiniai pedagogai. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

27 13.20 Atvira muzikos mokyklos mokytojo Jono Kalvano 

pamoka „Techninių įgūdžių formavimas grojant 

gamas ir etiudus“  6 klasėje.  

Muzikos mokykla Muzikos mokytojai. J.Kalvanas – muzikos 

mokykla. 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 11.00 Rajono katalikų tikybos mokytojų tikslinės grupės 

renginys rajono 8-9 klasių mokiniams „Kristaus 

įsteigtieji regimieji ženklai – sakramentai“. 

Tauragės Švč. 

Trejybės bažnyčios 

prapijos namai 

Užregistruoti sutvirtinimo 

sakramentui besiruošiantys 

mokiniai ir tikslinės grupės 

nariai. 

K.Tymalkienė – Žalgirių 

gimnazija. 

4  Lietuvos mokinių IT olimpiada III etapo pirma dalis 

(8 – 12 kl.). 

Žalgirių gimnazija Užregistruoti mokiniai ir IT 

mokytojai 

R.Remeikienė – Žalgirių 

gimnazija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

12 10.00 Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiados rajoninis etapas (10-11kl.). 

Tauragės PMMC Užregistruoti 10-11 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

R.Jankauskienė, 

A.Jucikienė „Versmės“ 

gimnazija, 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

13 9.00 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis 

etapas (5-12 kl.) ir olimpiados darbų vertinimas. 

Tauragės profesinio 

rengimo centras 

Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo, vertinimo 

komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC ir sudaryta 

rajono technologijų 

mokytojų komanda. 



14 12.00 Rajoninis moksleivių stalo teniso turnyras ,,Aš myliu 

Lietuvą ir stalo tenisą“.  

Gaurės pagr. 

mokykla 

Rajono mokyklų mokiniai. 

Registracija iš anksto 

telefonu 8674 49309, 

Mokytojas V.Šaulys.  

V.Šaulys - Gaurės pagr. 

mokykla 

26 10.00 Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis 

etapas (10-12 kl.). 

„Aušros“ 

progimnazija 

Užregistruoti 10-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

 

26 10.00 Rajono kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių 

lietuvių kalbos turnyras „Ir graži ta mūs kalba 

gimtoji“. 

Gaurės pagrindinė 

mokykla 

Užregistruoti kaimo 

mokyklų pradinių klasių 

mokiniai ir lydintys 

mokytojai. 

O.Balčiauskienė, 

R.Černauskienė, 

A.Lobinienė, 

L.Šatkuvienė - Gaurės 

pagrindinė mokykla 

Vasario 3 – 28  Regiono dailės mokytojų plenero „Rudenėjančios 

gamtos etiudai“ darbų paroda. 

Tauragės PMMC  J.Navickienė, 

J.Ogintaitė - Tauragės 

MKC, V.Karbauskienė, 

Tauragės MKC ir 

„Aušros“ progimnazija 

Kovo 

2d. 

9.30 Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas 

(5-12 kl.). 

Jovarų pagr. m-kla 

ir SMC 

Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC, G.Budginienė –

Jovarų pagrindinė m-kla 

ir sudaryta rajono dailės 

mokytojų komanda. 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

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 
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 

 

Vasario 6d. 

 
17.00 val. 

Relaksacijos užsiėmimas tėvams  
„Ramūs tėvai, saugūs vaikai“ 

 

PPT 

 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Vasario 6d. 

 13.00 val. 

Susitikimas su Tauragės savivaldybės Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatoriumi „Pedagoginės 

psichologinės tarnybos veiklos galimybės pagalbos 

vaikui kontekste“. 

 

PPT 

 

PPT specialistai 

Vasario 20d. 

ketvirtadieniais 15.30 val. Mandalų piešimo terapija paaugliams nuo 11 iki 18 m. 

 

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 


