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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2020 M. GEGUŽĖS 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.  

40 val. seminaras „ Pažangios 

technologijos moderniam mokymui 

nuotoliniu būdu “ 

 

 

05-

27 

 

15.00 Sigita Macienė, 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

mokytoja metodininkė 

Iš 

Lauksargių 

pagr. m-klos 

lėšų 

 

Nuotolinis 

mokymas, 

kur patogu 

 

Lauksargių pagrindinės 

mokyklos vadovai, mokytojai 

 

 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir 

temos 

Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

Balandžio 30d  Tarptautinis matematikos Konkursas vyks nuotoliniu būdu Užregistruoti mokiniai. www. kengūra.lt 



10.00 konkursas „Kengūra 2020“ 

 

pagal numatytą grafiką 

internetinėje svetainėje 

ekengura.lt 

 Už informacijos sklaidą  rajone 

atskainga V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

Iki gegužės 15 d. Rajoninis sveikatą 

stiprinantis projektas 

„Sportuoju namuose“. 

Nuotoliniu būdu. Norintys 5-12 klasių moksleiviai. 

Filmukus iki gegužės 15d. siųsti 

E.Katauskui – el.p. 

egidijuskatauskas@gmail.com  

ir V.Vaičekauskienei  el.p. 

vilmovai@gmail.com 

E.Katauskas, V.Šetkuvienė – 

„Aušros“ progimnazija, 

V.Vaičekauskienė - PMMC 

 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Diena Laikas 

 

Veikla Vieta Atsakingi 

Visą mėnesį 8.00-17.00 Vaiko gebėjimų vertinimas.  
PPT Vertinimo dokumentų galiojimo 

laiko pratęsimas, remiantis ankstesnėmis išvadomis (būtinas 

tėvų informavimas bei sutikimas, patvirtinant žinute per 

Tamo).   

 

PPT 

dokumentus siųsti el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

 

 

PPT specialistai 

Visą mėnesį Laikas derinamas 

iš anksto 

 

Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų 

konsultavimas bei metodinė pagalba, 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

PPT specialistai 

Visą mėnesį Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Psichologo konsultacijos teikimas vaikui/tėvams nuotoliniu 

būdu. 

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Visą mėnesį Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Švietimo pagalbos/konsultacijos teikimas vaikui/tėvams 

nuotoliniu būdu.   

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

Visą mėnesį Laikas derinamas  PPT 
Silvija Jankuvienė, 

mailto:egidijuskatauskas@gmail.com


iš anksto 

 
Švietimo pagalbos/konsultacijos teikimas vaikui/tėvams 

nuotoliniu būdu. 
Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

logopedė 

Visą mėnesį 
Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Socialinio pedagogo konsultacijos teikimas vaikui/tėvams 

nuotoliniu būdu. 

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                            Vida Mejerienė 

 

 


