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2019-2020 M.M. RAJONO METODINĖS VEIKLOS IR RENGINIŲ PLANAS

2019-2020 m. m. metodinės veiklos prioritetai.

1. Asmenybės ūgtis ir pažanga organizuojant patirtinį ugdymą.

2. LL3 Tauragės pokyčio projektas  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “

RUGSĖJIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-09-04 Susitikimas su „Vyturio“ leidyklos atstovais dėl 
naudojimosi skaitmeninių knygų biblioteka.

PMMC (Aerodromo g. 
6)

Lietuvių k., pradinių klasių 
mokytojai ir bibliotekininkai 
iš mokyklų kuriose nevyks 
individualūs susitikimai.

A.Bartušienė, Tauragės r. sav.
Švietimo ir sporto skyrius

2019-09-16 Rajono tikybos mokytojų pasitarimas ir susitikimas 
su Telšių katechetikos centro vadovu mons. eduk. 
lic. Rimantu Gudlinkiu.

Tauragės Švč. Trejybės
bažnyčios prapijos 
namai

Rajono tikybos mokytojai S.Jakštienė – Gaurės pagr. m-
kla V.Vaičekauskienė –
PMMC

2019-09-17 Rajono anglų k. mokytojų pasitarimas. PMMC (Aerodromo g. Rajono anglų k. mokytojai V.Vaičekauskienė –PMMC
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6)
2019-09-19 Rajono matematikos mokytojų pasitarimas. PMMC (Aerodromo g. 

6)
Rajono matematikos 
mokytojai

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-09-20 Audros Paulauskienės, Tauragės „Šaltinio“ 
progimnazijos technologijų mokytojos ekspertės, 
autorinė kūrybinių darbų paroda „Asmenybės 
veidrodis“, skirta mokytojos 50-čiui.

Tauragės „Santakos“ 
muziejus

Visi norintys. A.Paulauskienė, Tauragės 
„Šaltinio“ progimnazija

2019-09-23 Rajono lietuvių k. mokytojų pasitarimas. PMMC
(Aerodromo g. 6)

Rajono lietuvių k. mokytojai V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-09-24 Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 
pavaduotojų pasitarimas dėl 2019-2020 m. m. 
rajono metodinės veiklos ir renginių planavimo.

PMMC
(Aerodromo g. 6)

Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovai.

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-09-25 Rajono biologijos mokytojų pasitarimas. PMMC (Aerodromo g. 
6)

Rajono biologijos mokytojai V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-09-26 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC (Aerodromo g. 
6)

Metodinės tarybos nariai V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-09-27 Atvira  integruota  lietuvių  k.,  rusų  k,  vokiečių  k.
pamoka  septintoje  klasėje,  skirta  Europos  kalbų
dienai  „Mes Europoje“.

M.Mažvydo 
progimnazija

Užsiregistravę rajono 
mokytojai,

registruotis el.p 
uglina@gmail.com

L.Ugianskienė, 
J.Kasiliauskienė M.Mažvydo 
progimnazija

2019-09-30 Rajono ugdymo įstaigų mokytojų padėjėjų 
susirinkimas.

PMMC (Aerodromo g. 
6)

Mokytojų padėjėjai V.Vaičekauskienė, 
L.Visockienė, V.Mačiulienė –
PMMC

2019-09-30 Atvira integruota pamoka ,,Humanistiniai 
idealai Žemaičių vyskupijos kanauninko 
M.Daukšos kūryboje“ III klasių mokiniams.

„Versmės“ gimnazija Lietuvių kalbos mokytojai V.Juškevičiutė, 
I.Samoškienė

OLIMPIADOS, KONKURSAI IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-09-26 Europos  kalbų  dienos  renginys  respublikos
mokiniams „Pažinkime Europą“. 

Skaudvilės 
gimnazija.

Užregistruotos  8-11  klasių
mokinių komandos ir kalbų
mokytojai

Skaudvilės gimnazijos 
kalbų metodinės grupės 
mokytojai



LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos.

SPALIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-10-01 Rajono geografijos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono geografijos 
mokytojai.

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-02 Rajono rusų k. mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono rusų k. mokytojai. V.Vaičekauskienė –PMMC
2019-10-03 Rajono istorijos  mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono istorijos  

mokytojai.
V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-07 Rajono pradinių klasių mokytojų metodinių 
grupių pirmininkų pasitarimas.

PMMC Rajono pradinių klasių 
mokytojų metodinių grupių
pirmininkai.

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-08 Rajono technologijų  mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono technologijų  
mokytojai.

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-09 Rajono mokyklų bibliotekininkų susirinkimas 
dėl dalyvavimo tarptautiniuose mokyklų 
bibliotekininkų spalio mėnesio projektuose.

PMMC Rajono mokyklų 
bibliotekininkai.

V.Vaičekauskienė –
PMMC, 
D. Petkuvienė – „Šaltinio“ 
progimnazija.

2019-10-10 Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų 
pasitarimas.

PMMC Rajono priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai.

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-14 Rajono dailės  mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono dailės  mokytojai. V.Vaičekauskienė –PMMC
2019-10-15 Rajono socialinių pedagogų pasitarimas. PMMC Rajono socialiniai 

pedagogai.
V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-16 Rajono fizikos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono fizikos mokytojai. V.Vaičekauskienė –PMMC
2019-10-17 Rajono chemijos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono chemijos mokytojai. V.Vaičekauskienė –PMMC
2019-10-18 Integruota pamoka „Močiutės austu taku...“ Lauksargių pagr. 

mokykla
Kviestų mokyklų 
komandos.

V.Meilienė, V.Candarienė -
Lauksargių pagr. mokykla

2019-10-21 Rajono fizinio ugdymo mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono fizinio ugdymo 
mokytojai.

V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-22 Rajono muzikos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono muzikos mokytojai. V.Vaičekauskienė –PMMC
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2019-10-23 Rajono  informacinių  technologijų  mokytojų
pasitarimas.

PMMC Rajono IT mokytojai. V.Vaičekauskienė –PMMC

2019-10-23 Tarptautinio projekto „Ö kaip vokiškai?“
konferencija „Aktiver Schüler -aktiver Bürger. 
Aktive Bürger - verantwortungsvolle 
Gesellschaf“ - „Aktyvus mokinys - aktyvus 
pilietis. Aktyvūs piliečiai - aktyvi visuomenė.

Tauragės ,,Aušros“ 
progimnazija

Vokiečių k. besimokantys 
mokiniai bei jų mokytojai iš 
„Aušros“, „Šaltinio“, 
M.Mažvydo progimnazijų ir 
Jovarų pagrindinės mokyklos,
bei svečiai iš užsienio.

R.Bandzinienė – „Aušros“ 
progimnazija

2019-10-23 Metodinės priemonės solfedžio pamokoms 
„Testai ir kryžiažodžiai pradiniam muzikiniam 
ugdymui“ pristatymas.

Muzikos mokykla, 
25 kabinetas

Rajono muzikos mokytojai. Sigutė Pumputienė, 
solfedžio mokytoja 
metodininkė

2019-10-24
15.00 val.

Atvira  pamoka  „Pjesių  muzikinės  meninės
minties perteikimas“.

Muzikos mokykla, 
21 kabinetas

Rajono muzikos mokytojai. Algirdas Petraitis, klarneto 
mokytojas metodininkas

2019-10-28 Seminaras-praktikumas mokytojams 
„Tiriamieji darbai ir jų pristatymas gimnazijoje“.

„Versmės“ gimnazija Tauragės „Versmės“ 
gimnazijos mokytojai.

J.Orlovienė, V.Kalašinskienė 
- „Versmės“ gimnazija

2019-10-29 Matematikos mokytojų metodinė diena 
„Kolega kolegai. Apie tai, kas aktualu mokiniui
ir mokytojui prieš matematikos VBE. Įžvalgos 
po VBE kandidatų darbų vertinimo“.

Tauragės „Versmės“ 
gimnazija

Rajono matematikos 
mokytojai.

V.Skiepenaitienė - 
„Versmės“ gimnazija 
A.Rekašienė – žalgirių 
gimnazija

2019-10-30
10.00 val.

Respublikinė konferencija – seminaras „Kelias
į  kiekvieno  mokinio  sėkmę:  iššūkiai  ir
galimybės, ugdant SUP turinčius vaikus“.
Lektorius Vaidas Arvasevičius. 

Tauragės r. 
Skaudvilės 
specialioji mokykla

Respublikos 
mokiniai, turintys 
SUP. Tauragės r. 
Skaudvilės 
specialioji mokykla

Konferencijoje  –  seminare
kviečiami  dalyvauti
Respublikos  specialiųjų
įstaigų  pedagogai,  vadovai,
kiti  specialistai,  mokytojai,
ugdantys  SUP  turinčius
mokinius.

Tauragės r. Skaudvilės 
specialioji mokyklos 
pedagogų komanda

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius



2019-10-01 Rajoninio  4  metų  bendravimo  ir
bendradarbiavimo  projekto  ,,Aukime  kartu”
veikla. Medelių sodinimas Šilinės girininkijoje.

Šilinės girininkija Mokiniai  ir  mokytojai  iš
projektą rengusių mokyklų.

R. Skulskienė, R. Lebrikienė, 
D. Kiliokaitienė M.Mažvydo 
progimnazija,
V.Nauburienė - Jovarų pagr. 
mokykla,
J. Striaukienė, G. Statkuvienė 
- 
„Aušros“ progimnazija

2019-10-03 Tauragės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
saugaus  eismo  konkursas  ,,Raudona  –  stop,
geltona – lauk, žalia - per gatvę drąsiai trauk“.

Tauragės l.d. 
„Ąžuoliukas“ 
Saugaus eismo 
aikštelė

Ikimokyklinio  ugdymo
įstaigų  vaikų  komandos  ir
mokytojai.

Tauragės lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“.

2019-10-16 Veiksmo diena  „Integruojam  įvairiai“ 8kl. Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Kviestų  mokyklų 
komandos

Žygaičių gimnazijos 
mokytojų komanda

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos.

LAPKRITIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-11-13 Metodinis praktinis užsiėmimas įvairių dalykų
mokytojams,  norintiems  išmokti  taikyti
Edmodo ir Socrative įrankius pamokose.

Tauragės Martyno 
Mažvydo progimnazija

Užsiregistravę rajono 
mokytojai

A.Melninkaitienė, 
R.Skulskienė -  Martyno 
Mažvydo progimnazija

2019-11-15 Matematikos mokytojų tikslinės grupės 
susirinkimas dėl R.Barščiausko premijų 
skyrimo.

Tauragės PMMC Tikslinės grupės nariai. N.Pasičnikienė – „Versmės“ 
gimnazija,
V.Vaičekauskienė – PMMC.

2019-11-19 Atvira lietuvių k. pamoka ,,Vaižganto kūrybos
deimančiukai“.

Tauragės 
suaugusiųjų mokymo
centras

Rajono lietuvių kalbos 
mokytojai

R.Katauskienė,
K.Nevelkienė – Tauragės 
SMC

2019-11-19 Atvira  pamoka  „Testai  ir  kryžiažodžiai Muzikos mokykla, Rajono muzikos mokytojai. S.Pumputienė – Muzikos 
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pagrindiniam muzikiniam ugdymui“. 25 kab. mokykla
2019-11-19 Specialiųjų pedagogų ir logopedų kolegialaus 

bendradarbiavimo popietė.

Tauragės PMMC Rajono specialieji 
pedagogai ir logopedai.

L.Visockienė,
S.Jankuvienė - PMMC

2019-11-28 Seminaras  -  konferencija  „Saugi  emocinė
aplinka  –  ugdymo(si)  proceso  kokybės
užtikrinimo veiksnys“.

Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Užsiregistravę mokytojai Tauragės r. Žygaičių 
gimnazijos metodinė taryba

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-11-19 31-oji  Lietuvos  mokinių  informatikos
olimpiada  (8–12  kl.)  I  –  asis  (mokyklinis)
etapas.

Rajono mokyklos Užregistruoti mokiniai Mokyklų informacinių 
technologijų mokytojai

2019-11-22 Respublikos  kaimo  mokyklų  pradinių  klasių
mokinių sporto šventė „Sportuojame linksmai“.

Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Užregistruotos mokinių 
komandos

L.Maurienė, L.Latožienė,
R.Petrikienė, N.Genienė – 
Žygaičių gimnazija

2019-11-28 Regioninis  4-6  klasių  mokinių  anglų  kalbos
meninio skaitymo konkursas.

 „Aušros“ 
progimnazija

4-6 klasių mokiniai iš 
regiono mokyklų

D. Kvietkuvienė, 
I. Breiterienė
„Aušros“ progimnazija

2019-11-29 Respublikinis  mokyklinių  teatrų  festivalis
,,Aitvarai“.

Tauragės kultūros 
centras

Mokykliniai teatrų 
kolektyvai 

Tauragės MKC ir Tauragės
PMMC

2019-11-28 Regioninis viešojo kalbėjimo konkursas Fame
Lab.

Tauragės Žalgirių 
gimnazija

Užsiregistravę mokiniai ir 
jų mokytojai

Tauragės Žalgirių 
gimnazijos anglų k. 
mokytojos

2019-2020
11-15 mėn.

Respublikinis  kūrybinis  anglų  kalbos
internetinis projektas „Let’s create a story“ 8 –
12 klasių mokiniams.

Tauragės Žalgirių 
gimnazija

Prisijungę prie projekto 
mokiniai jų mokytojai

V. Jucienė, G.Kolesnikova 
- Žalgirių gimnazija

2019-11 mėn. Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimo BLM
futbolo turnyras. 

„Versmės“ gimnazija A.Skurdelis - „Versmės“ 
gimnazija

2019-11-04 Lauksargių  pagrindinės  mokyklos
priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  ir  pradinių
klasių  mokinių  kūrybinių  darbų  paroda

Tauragės r. sav. 
B.Baltrušaitytės 
viešosios bibliotekos

Visi norintys. V.Juščienė,
R.Kaminskaitė,
R.Paulikaitienė,



„Rudenėlio spalvos“. Vaikų literatūros 
skyrius

V.Vaišvilaitė – Lauksargių 
pagr. m-kla

2019m.
lapkričio –

gruodžio mėn

Respublikos  mokinių,  turinčių  specialiųjų
ugdymosi poreikių, kūrybinis projektas „Mano
superherojus“.

Respublikos mokyklų 1 – 6
kl. mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių.

S.Jankuvienė – Tauragės 
PMMC, S.Lukošaitienė, 
E.Kaminskienė – „Šaltinio“
progimnazija

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos.

GRUODIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-12-05 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC Metodinės tarybos nariai V.Vaičekauskienė – PMMC.
2019-12-12 Respublikinė metodinė - praktinė konferencija

„Pažink. Atrask. Patirk.“
VRCM „Pušelė“ Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogai

VRCM „Pušelė“ pedagogų ir 
pagalbos specialistų 
komanda.

2019-12-12 Rajoninio  piešinių  konkurso  „Korupcija  vaiko
akimis“ darbų vertinimas.

PMMC Vertinimo komisijos nariai. V.Vaičekauskienė – PMMC,
K.Vaičaitis – Tauragės r. sav.

2019-12 (1
sav.)

Atvira  lietuvių  kalbos  pamoka  ,,Dalelyčių
rašyba“ 8 kl.

Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Dalyvauja užsiregistravę 
mokytojai

G. Statkuvienė – Žygaičių 
gimnazija.

2019-12 (9-
13)

Priešmokyklinio  ugdymo  pedagogų  gerosios
patirties sklaidos popietė - kūrybinės dirbtuvės.

M.Mažvydo 
progimnazija

Užsiregistravę 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai

R.Ambrolaitienė - 

M.Mažvydo progimnazija

2019-12 mėn. Atvira integruota anglų kalbos - fizikos 
pamoka.

Tauragės Žalgirių 
gimnazija

Dalyvauja užsiregistravę 
mokytojai

V. Jucienė, G.Kolesnikova,
D.Ramanauskienė - 
Žalgirių gimnazija

2019-12 (2 
sav.)

Praktikos  darbas  „Maisto  medžiagos  maisto
produktuose“ (7 kl.).

„Aušros“ 
progimnazija 314 
kab.

Dalyvauja užsiregistravę 
mokytojai 

A.Vaičiūnienė - „Aušros“ 
progimnazija

2019-12 Metodinė diena rajono anglų kalbos 
mokytojams.

Tauragės Žalgirių 
gimnazija

Rajono anglų k. mokytojai V. Jucienė, G.Kolesnikova - 

Žalgirių gimnazija
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2019-12 Erasmus KA1 STEAM  kursų Graikijoje 
sklaida.

„Versmės“ gimnazija Biologijos mokytojai V. Kalašinskienė
 „Versmės“ gimnazija

2019-12 Rajono gegografijos mokytojų metodinė 
popietė ir Erasmus KA1 projekto skaida .

„Versmės“ gimnazija Geografijos mokytojai J. Orlovienė - „Versmės“ 
gimnazija

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2019-12-03 Kūrybinės dirbtuvės „Kartu negalią paverskime
galia“.

Jovarų pagrindinė m-
kla

Užregistruoti mokiniai ir 
juos lydintys asmenys.

L.Visockienė – PMMC,
N.Juščiuvienė – Jovarų pagr. 
m-kla.

2019-12-
04(07)

Kūrybinių  darbo  metodų  vokiečių  kalbos
mokymui pristatymas kalėdinėje popietėje.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Mokinių komandos ir 
vokiečių kalbos mokytojai.

N.Juknienė – „Šaltinio“ 
progimnazija.

2019-12-13 Lietuvos  vaikų  ir  moksleivių  televizijos
konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas.

Muzikos mokykla Užregistruoti rajono 
ugdymo įstaigų vaikai ir 
mokiniai

A.Petraitis  - Muzikos 
mokykla,
 V.Vaičekauskienė –PMMC.

2019-12-17 Lietuvos mokinių IT olimpiada II etapas (8 –
12 kl.).

Žalgirių gimnazija Užregistruoti mokiniai ir IT
mokytojai

R.Remeikienė – Žalgirių 
gimnazija. V.Vaičekauskienė 
- PMMC

2019-(11-12) Respublikinis  moksleivių  integruoto
technologijų  ir  dorinio  ugdymo  konkursas  –
paroda  „Kūryba  ir  saviraiška  asmenybės
dvasiniam pasauliui“.  Tema – „Mano angelas
sargas“.

„Šaltinio“ 
progimnazija

Norintys respublikos 
moksleiviai.

A.Paulauskienė, 
A.Gailiuvienė, A.Šlimas – 
„Šaltinio“ progimnazija.

2019-12-03 Piešinių  konkursas  respublikos  mokiniams,
turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių
„Piešiu gyvenimą“.

Tauragės r.  Skaudvilės
specialioji mokykla

Respublikos mokiniai, 
turintys SUP.

Tauragės r. Skaudvilės 
specialioji mokykla

2019-12 Rajoninis  7-10  klasių  mokinių  piešinių
konkursas „Korupcija vaiko akimis“.

PMMC V.Vaičekauskienė – PMMC,
K.Vaičaitis – Tauragės r. sav

2019-12-12 Lauksargių  pagrindinės  mokyklos
priešmokyklinio  ugdymo  grupės  vaikų
kūrybinių  darbų  paroda  „Apšerkšniję  mūsų

Tauragės r. sav. 
B.Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos
Vaikų literatūros skyrius

Visi norintys. V.Juščienė – Lauksargių pagr.
m-kla.



žiemos“.
LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos.

SAUSIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-01-16 Atvira integruota dailės – technologijų pamoka 
- projektas „Vienos gatvės istorija“ 8 kl.

Tauragės „Aušros“ 
progimnazija

Rajono dailės ir 
technologijų mokytojai

V. Karbauskienė - 
„Aušros“ progimnazija

2020-01 (02) Rajono  ugdymo  įstaigų  socialinių  pedagogų
metodinė  diena,  susitikimas  su
bendradarbiaujančiais specialistais.

PMMC Dalyvauja užsiregistravę 
socialiniai pedagogai

V.Vaičekauskienė - PMMC

2020-01 Integruota  lietuvių  k.  ir  šokio  pamoka
„Smulkiosios  tautosakos  panaudojimas  liaudies
šokyje“.

Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Dalyvauja užsiregistravę 
mokytojai

R.Dulaitienė, A.Rumšienė -
„Šaltinio” progimnazija

2020-01 Tarptautinio  jaunimo  epistolinio  rašinio
konkurso darbų vertinimas.

PMMC Sudaryta  vertinimo
komisija

V.Vaičekauskienė - PMMC

2020-01 Lietuvos  mokinių  jaunųjų  filologų  konkurso
darbų vertinimas.

PMMC Sudaryta  vertinimo
komisija

V.Vaičekauskienė - PMMC

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-01-08 Lietuvos  mokinių  anglų  kalbos  olimpiados
rajoninis etapas (11 kl.).

„Versmės“ gimnazija Užregistruoti  11  kl.
mokiniai  ir  sudaryta
vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė – PMMC, 
I.Vaičienė - „Versmės“ 
gimnazija.

2020-01-10 Lietuvos  mokinių  chemijos  olimpiados
rajoninis etapas (9-12 kl.).

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

V.Vaičekauskienė - PMMC 
ir Žalgirių gimnazijos 
mokytojų komanda

2020-01-17 Lietuvos  mokinių  matematikos  olimpiados „Aušros“ progimnazija Užregistruoti  9-12  kl.
mokiniai ir sudaryta vykdymo

V.Vaičekauskienė - PMMC ir
„Aušros“ progimnazijos 
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rajoninis etapas (9-12 kl.). ir vertinimo komisija. mokytojų komanda

2020-01-21 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.).

Jovarų pagrindinė m-
kla

Užregistruoti  9-12  kl.
mokiniai  ir  sudaryta
vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė - PMMC 
ir Jovarų pagr. m-klos 
mokytojų komanda

2020-01-23 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

2020-01-24 Lietuvos  mokinių  biologijos  olimpiados
rajoninis etapas (9-12 kl.).

M.Mažvydo 
progimnazija

Užregistruoti  9-12  kl.
mokiniai  ir  sudaryta
vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė - PMMC ir

R. Lebrikienė -  Tauragės 
Martyno Mažvydo 
progimnazija 

2020-01-28 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

2020-01-30 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

V. Janonienė,
 L. Valuckienė, 
A. Biknerienė, 
A. Paulauskienė, 
V.Petraitienė - „Šaltinio“ 
progimnazija

2020 iki
sausio 30d

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso
rajoninis etapas (5-12 kl.).

MKC Užregistruoti  5-12  kl.
mokiniai  ir  sudaryta
vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė - PMMC ir
MKC pedagogų komanda.

2020-01-31 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis
etapas (9-12 kl.).

„Versmės“ gimnazija Užregistruoti  9-12  kl.
mokiniai  ir  sudaryta
vykdymo  ir  vertinimo
komisija.

V.Vaičekauskienė - PMMC ir
„Versmės“ gimnazijos 
mokytojų komanda

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos.

VASARIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius



2020-02-20 Respublikinė konferencija „Patirtinis ugdymas 
priešmokykliniame amžiuje“.

PMMC Respublikos 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai

Vida Juščienė – Lauksragių
pagr. mokykla

2020-02- Rajono matematikos mokytojų metodinė diena
apie vertinimą matematikos pamokoje.

„Versmės“ gimnazija Rajono matematikos 
mokytojai

V.Skiepenaitienė - „Versmės“
gimnazija, A.Rekašienė – 
Žalgirių gimnazija.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-02-04 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

2020-02-12 Lietuvos mokinių rusų (gimtosios  ir užsienio)
kalbos olimpiados rajoninis etapas (10-11kl.).

Žalgirių gimnazija 
(PMMC)

Užregistruoti  10-11  kl.
mokiniai ir sudaryta vykdymo
ir vertinimo komisija.

R.Krasauskienė, 
D.Rakauskienė - Žalgirių 
gimnazija,
V.Vaičekauskienė - PMMC

2020-02-14 Rajoninis moksleivių stalo teniso turnyras ,,Aš
myliu Lietuvą ir stalo tenisą“.

Gaurės pagr. 
mokykla

Rajono mokyklų mokiniai V.Šaulys - Gaurės pagr. 
mokykla

2020-02-26 Rajoninė  6-8  klasių  mokinių  vokiečių  kalbos
olimpiada

M.Mažvydo 
progimnazija

L.Ugianskienė - 
M.Mažvydo progimnazija

2020-02-26 Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis
etapas (10-12 kl.).

„Aušros“ progimnazija Užregistruoti 10-12 kl. 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija.

V.Vaičekauskienė - PMMC ir
„Aušros“ progimnazijos 
mokytojų komanda

2020-02-26
(9.30 val.)

Lietuvių kalbos turnyras ,,Ir graži ta mūs kalba
gimtoji“.

Gaurės pagrindinė 
mokykla

Užregistruoti rajono kaimo
mokyklų 3-4 kl. mokiniai ir
jų mokytojai.

A.Lobinienė, L.Šatkuvienė, 
O.Balčiauskienė - Gaurės 
pagr. m-kla

2020-02
(iki vasario

26d.)

Lietuvos  mokinių  technologijų  olimpiados
rajoninis etapas (5-12 kl.).

PRC Užregistruoti  5-12  kl.
mokiniai ir sudaryta vykdymo,

vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė – PMMC 
ir sudaryta rajono 
technologijų mokytojų 
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komanda.
2020-02 (iki

kovo 6d.)
Lietuvos  mokinių  dailės  olimpiados  rajoninis
etapas (8-12 kl.).

Jovarų pagr. m-kla ir 
SMC

Užregistruoti  8-12  kl.
mokiniai ir sudaryta vykdymo
ir vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė – PMMC, 
G.Budginienė –Jovarų 
pagrindinė m-kla ir sudaryta 
rajono dailės mokytojų 
komanda.

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos.

KOVAS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-03-03 Atvira  pamoka  pradinių  klasių  mokytojams
„Estafetės su kamuoliu“

„Šaltinio“ 
progimnazija

Pradinių klasių mokytojai. Ligita Skurdelienė - 
„Šaltinio“ progimnazija

2020-03 Atvira integruota lietuvių kalbos, informacinių
technologijų pamoka rajono bibliotekininkams
„K. Donelaičio veikla ir gyvenimo pėdsakai yra
amžini“.

Tauragės Martyno 
Mažvydo progimnazija

Užsiregistravę rajono 
bibliotekininkai

V.Milkintienė, 
L.Bredelienė, S. Macienė - 
Martyno Mažvydo 
progimnazija

2020-03 (II 
savaitė)

Atvira rajoninė anglų k. ir IT pamoka  
„Virtualus paauglių bendravimas“ 8 kl.

Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Užsiregistravę IT ir anglų k. 
mokytojai

R. Jankauskienė

L. Čeponienė - Žygaičių 
gimnazija

2020-03 Atvira matematikos, istorijos, kūno kultūros 
pamoka ,,Skrydis per Atlantą“ 5kl.

Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Užsiregistravę mokytojai I.Maziliauskienė,
V.Bliūdžiutė, 

G.Tamavičienė - Žygaičių 
gimnazija

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-03-02 Lietuvos  mokinių  dailės  olimpiados  rajoninis
etapas (8-12 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.

2020-03-03 Lietuvių kalbos konkursas „Penktokų iššūkis“. Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Rajono 5 klasių mokiniai B. Kelpšaitė–
Mozurkevičienė,
L.Norgailienė, L.Šaltienė - 
„Šaltinio” progimnazija

2020-03-04 Geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 6 - 8 
klasių mokiniams.

Jovarų pagrindinė m-
kla

Užregistruoti 6 – 8 klasių 
mokiniai ir sudaryta 
vykdymo ir vertinimo 
komisija.

V.Vaičekauskienė – PMMC 
ir Jovarų pagr. m-klos 
mokytojų komanda

2020-03-05 Geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 9-12 
klasių mokiniams.

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

V.Vaičekauskienė – PMMC 
ir Žalgirių gimnazijos 
mokytojų komanda

2020-03-06 Regioninis  priešmokyklinių  grupių ir  pradinių
klasių mokinių renginys „Į Kaziuko turgų“.

Skaudvilės gimnazija Regiono priešmokyklinių ir
pradinių klasių pedagogai 
ir mokiniai

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

2020-03-06
(13.00)

Komandinis  šachmatų  turnyras,  skirtas
Lietuvos  nepriklausomybės  atkūrimo  30-
mečiui.

Lauksargių pagr. m-
kla

Užregistruotos komandos 
(komandos sudėtis 2 
mergaitės ir 3 vaikinai, 
amžius 2003m ir jaunesni)
Registruotis el. p. 
igariskazimieras@gmail.com

Kazimieras Igaris - 

Lauksargių pagr. m-kla

2020-03-06 Festivalis „1980-1990 metų hitai“. Tauragės r. Batakių 
pagrindinė mokykla

Rajono mokyklų mokinių 
grupės, solistai

R.Bernotienė, I.Žiaušienė, 
R.Grinienė, A.Valantiejienė,
V.Kasputienė - Batakių pagr. 
mokykla

2020-03-10 Lietuvių kalbos ir istorijos turnyras 
,,30 laisvės pavasarių“.

Gaurės pagr. 
mokykla

Kaimo mokyklų 5-8 kl. 
mokinių komandos

A.Norvilienė, R.Katauskienė 
- Gaurės pagr. mokykla

2020-03-26
(10.00)

Rajono  kaimo  mokyklų  pradinių  klasių
mokinių  meninio  skaitymo  konkursas  ,,Ir
knyga mane augina“

Tauragės pilies menė Užregistruoti  Tauragės  r.
kaimo  mokyklų  pradinių
klasių  skaitovai  ir  sudaryta
vykdymo  ir  vertinimo

V.Vaišvilaitė, R.Kaminskaitė,
R.Paulikaitienė – Lauksargių 
pagr. m-kla
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komisija.
2020-03-17 Lietuvos mokinių geografijos olimpiados 

rajoninis etapas (9-12 kl.).
Žalgirių gimnazija Užregistruoti  8-12  kl.

mokiniai ir sudaryta vykdymo
ir vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė – PMMC,
G.Straukienė – Žalgirių 
gimnazija,
J.Orlovienė – „Versmės“ 
gimnazija

2020-03-19 Tarptautinis  matematikos  konkursas
„KENGŪRA 2020“.

Rajono ugdymo 
įstaigos

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

2020-03
(23-27) (24 
d.)

Rajoninė  matematikos  olimpiada  3  –  4  kl.
mokiniams.

Tarailių 
progimnazija

Užregistruoti 3–4 kl. mokiniai
ir  sudaryta  vykdymo  ir
vertinimo komisija.

V.Vaičekauskienė – PMMC 
ir Tarailių progimnazijos 
pradinių klasių mokytojai.

2020-03 - 25 Respublikos mokinių kūrybinių darbų 
konkursas – paroda „Gyvūnai - mūsų draugai“.

Martyno Mažvydo 
progimnazija

Respublikos mokytojai ir 
mokiniai pageidaujantys 
dalyvauti konkurse

 D.Danienė, V.Venckienė - 
M.Mažvydo progimnazija

2020-03 Tarptautinis matematikos konkursas PANGEA
2019, II etapas (regiono mokykloms).

Martyno Mažvydo 
progimnazija

Į II etapą pakviesti 
mokiniai

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

2020-03 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

2020-03 Regiono kaimo mokyklų 3 - 4 klasių mokinių
matematinis konkursas „Matematikos ringas“

Skaudvilės gimnazija Tauragės regiono kaimo 
mokyklų 3-4 klasių 
mokiniai

Skaudvilės gimnazijos 
pradinių klasių mokytojos

2020-03-12 Rajoninė  5  –  8  klasių  mokinių  biologijos
olimpiada.

„Aušros“ 
progimnazija

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

„Aušros“ progimnazijos 
mokytojų komanda.

2020-03 
(arba 
balandis) – 

„Geografijos nakties“ organizavimas rajono 
mokiniams (tik planuojama vyks, jei bus 
poreikis)

Tikslinama Rajono pageidaujantys 
mokiniai

J. Orlovienė, (su G. 
Straukiene )Žalgirių 
gimnazija)

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos



BALANDIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020- 04 Atvira matematikos pamoka ,, I build a house"/
,,Aš statau namą“ anglų kalba 8kl. Iš projekto 
mokome ir mokomės kartu su mokine 
A.Merkelyte. Gerosios patirties sklaida.

Tauragės ,,Aušros 
„progimnazija

8kl. mokiniai G. Statkuvienė – ,,Aušros“ 
progimnazija

2020-04-07 Rajoninė mažoji rusų kalbos konferencija 
„Mokymo (si) turinio individualizavimo bei 
asmeninės mokinio pažangos skatinimo 
galimybės mokantis užsienio (rusų) kalbos“.

Tauragės Žalgirių 
gimnazija

 Užsiregistravę rajono rusų 
k. mokytojai ir mokiniai

R.Krasauskienė, 
D.Rakauskienė – Žalgirių 
gimnazija

2020 m.
balandis

Konferencija  „Pamokos  ir  projektinė  veikla
netradicinėse erdvėse“.

Tauragės r. Batakių 
pagrindinė mokykla

Įvairių dalykų mokytojai R. Bernotienė, V. 
Kasputienė -  Batakių pagr.
mokykla

2020-04 Atvira  anglų  kalbos  pamoka  5b klasėje  „The
Weather“.

Tauragės Martyno 
Mažvydo progimnazija

Užsiregistravę rajono 
mokytojai

A. Melninkaitienė, R. 
Skulskienė -  Martyno 
Mažvydo progimnazija

2020-04 Atvira  lietuvių  kalbos  pamoka  Tauragės
„Santakos“ muziejuje „Iš tautosakos lobyno“.

Tauragės „Santakos“ 
muziejuje

Užsiregistravę rajono 
mokytojai

L. Tekorienė -  Martyno 
Mažvydo progimnazija

2020 – 04 Atvira integruota pamoka ,,Sugrįžimas“, skirta 
poeto H.Radausko 110 – osioms metinėms III -
IV klasėms.

Tauragės „Versmės“ 
gimnazija

Užsiregistravę rajono 
mokytojai

N.Katauskienė - „Versmės“ 
gimnazija

2020-04-27 Respublikinė šachmatų konferencija. Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Respublikos mokyklų 
atstovai, kurie veda šachmatų 
užsiėminus

J.Girulienė, D.Remeikienė, 
V.Prialgauskienė, 
O.Jankauskienė, 
L.Skurdelienė - „Šaltinio” 
progimnazija.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)
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Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-04 Miesto  mokyklų  pradinių  klasių  mokinių
meninio skaitymo konkursas.

Jovarų pagrindinė m-
kla

Užregistruoti  1-4  klasių
mokiniai

Jovarų pagr. m-klos mokytojų
komanda

2020-03 (04) Rajoninė 5 – 8 klasių mokinių matematikos 
olimpiada.

Jovarų pagrindinė 
mokykla

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

Jovarų pagr. m-klos mokytojų
komanda.

2020-04 Pradinių  klasių  mokinių  „Saugokime  jaunas
gyvybes keliuose“ ŠVIESOFORO varžybos.

Martyno Mažvydo 
progimnazija

Užregistruotos  mokyklų
komandos  ir  vykdymo  –
vertinimo komisijos.

V.Vaičekauskienė – PMMC 
ir M.Mažvydo progimnazijos 
mokytojų komanda.

2020-04-09

(apie 8d.)

Rajoninė IT olimpiada pradinukams. Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Rajono pradinių klasių 
mokiniai

J.Rimkuvienė, S.Jurgilienė, 
L.Tamašauskaitė, V.Kačiušė - 
„Šaltinio” progimnazija

2020-04-09
(perkelta iš

vasario mėn.)

Mini Žalioji olimpiada. „Versmės“ gimnazija Užregistruotos 8-9 kl. 
mokinių komandos

V.Kalašinskienė - 
„Versmės“ gimnazija

2020-04 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.

R.Skulskienė,
A. Melninkaitienė,
D. Kiliokaitienė, S.Lėkytė - 
M.Mažvydo progimnazija

2020-04 Rajoninis  pradinių klasių mokinių  raštingumo
konkursas  „Mažasis  diktantas“  3  –  4  kl.
mokiniams.

Martyno Mažvydo 
progimnazija

Užregistruoti  3  -  4  klasių
mokiniai ir sudaryta vykdymo
ir vertinimo komisija.

I. Urbanavičienė,
E. Baranauskienė,
I. Ignatavičienė,
R. Krapavickienė 
– M.Mažvydo progimnazija

2020-04-10 Rajono  kaimo  mokyklų  pradinių  klasių
mokinių integruota popietė „Gamta šneka - aš
girdžiu“ (Iš tautosakos skrynios).

Tauragės r. Batakių 
pagrindinė mokykla

Tauragės rajono kaimo 
mokyklų pradinių klasių 
mokiniai

A.Linkienė, V.Berešnienė,
L.Varanavičienė, 
J.Stoškuvienė - Batakių pagr. 
mokykla

2020-04-22 Respublikinio  specialiųjų  ugdymosi  poreikių
turinčių mokinių fotografijų konkurso „Žemės

Skaudvilės 
specialioji mokykla

R.Januševičienė, A.Šaulienė, 

V.Baršienė- Skaudvilės 



mintys“ baigiamasis renginys. specialioji mokykla
2020-04-23 STEM  konkursas  „Sumaniausias  Tauragės

aštuntokas“.
Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Atrinkti Tauragės mokyklų 
aštuntokai

Tauragės  „Šaltinio”
progimnazijos  tiksliųjų  ir
gamtos  mokslų  metodinės
grupės mokytojai

2020-04 (05) Ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  liaudies  šokio
šventė „Trepsiukas“.

L.d. „Žvaigždutė“ Ikimokyklinio  ugdymo
įstaigų atstovai

L.d. „Žvaigždutė“ pedagogų 
komanda

2020-04-23 Rajoninis  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų
meninio skaitymo konkursas.

L.d. „Ąžuoliukas“ Užregistruoti  ikimokyklinio
amžiaus vaikai.

L.d. „Ąžuoliukas“ pedagogų
komanda

2020-04 (05) Rajoninės  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų
varžybos „Futboliukas“.

L.d. „Kodėlčius“ Užregistruotos komandos L.d. „Kodėlčius“ pedagogų 
komanda

2020-04-04 Respublikinis  Č.Kudabos  vardo  konkursas.
Rajono  mokinių  dalyvavimo  konkurse
koordinavimas.

Užregistruoti rajono 
mokyklų mokiniai.

J. Orlovienė – „Versmės“ 
gimnazija,
V.Vaičekauskienė - PMMC

2020 balandis Respublikinis  vokalistų  konkursas
,,Lakštingalų slėnis - 2020“

Tauragės kultūros 
centras

Jaunieji atlikėjai iš 
Lietuvos

Tauragės MKC ir Jurbarko 
vaikų choras ,,Pasakėlė“

2020 -04-08 Mokinių  folklorinių  šokių  varžytuvės  „Kelk
kojeles tonke“.

Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Tauragės rajono mokyklų 
šokėjų poros

A.Rumšienė, K.Bivainis, 
J.Černeckytė, 
A.Paulauskienė, A.Biknerienė
- „Šaltinio” progimnazija

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos

GEGUŽĖ
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-05 mėn. Tęstinis  seminaras  Žalgirių  ir  rajono
mokytojams

Tauragės Žalgirių 
gimnazija

Rajono įvairių dalykų 
mokytojai

V.Jucienė, G.Kolesnikova -
Žalgirių gimnazija 

2020 m. 
gegužės mėn.

Atvira  anglų  kalbos  pamoka  2a  klasėje
„Dinnertime“.

Tauragės Martyno 
Mažvydo progimnazija

Užsiregistravę rajono 
mokytojai

S.Lėkytė, R.Skulskienė – 
M.Mažvydo progimnazija

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
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(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-05 Rajoninis  rusų  k.  dailyraščio
konkursas  6  -  7  klasių
mokiniams.

Martyno Mažvydo 
progimnazija

Užregistruoti  6-7
klasių  mokiniai ir
sudaryta  vykdymo  ir
vertinimo komisija.

L.Ugianskienė
B.Valinčienė - Martyno Mažvydo 
progimnazija

2020-05 Rajoninis užsienio (rusų) kalbų 
festivalis   „Žaidžiame, 
dainuojame, mokomės“.

„Versmės“ gimnazija 7-10 kl. mokiniai R. Jankauskienė, A. Jucikienė - 
„Versmės“ gimnazija.

2020-05-08 Rajoninė  5  -  8  klasių  mokinių
informacinių  technologijų
olimpiada.

„Šaltinio“ 
progimnazija

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

N.Bekerienė, K.Masalskis - 
„Šaltinio“ progimnazija,
L.Čeponienė – Batakių pagr. m-
kla, Žygaičių gimnazija,
E.Kazlauskienė – Tarailių 
progimnazija.

2020-05-12 Rajoninė  5  -  8  klasių  mokinių
lietuvių kalbos olimpiada.

 „Šaltinio“ 
progimnazija

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

„Šaltinio“ progimnazijos mokytojų 
komanda.

2020-05 Lietuvių kalbos konkursas 
„Knygosūkis“.

„Aušros“ progimnazija Užregistruotos rajono 
mokyklų komandos.

D.Macijauskienė, S.Bajorinienė - 
„Aušros“ progimnazija

2020-05 Dailyraščio  konkursas  ,,Auksinė
plunksna“ 1-2 klasių mokiniams.

Tauragės „Šaltinio” 
progimnazija

Rajono 1–2 klasių 
mokiniai

P.Vitkevičienė, R.Stumbrienė - 
„Šaltinio” progimnazija, 

BIRŽELIS
METODINĖ VEIKLA

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-06 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC Rajono metodinės tarybos 
nariai.

V.Vaičekauskienė - PMMC



2020-06
(1sav.)

Atvira integruota lietuvių kalbos, technologijų,
dailės  ir  muzikos  pamoka,  skirta  projekto
„Žemaitiškų dainų ir raštų pynė“ pristatymui. 

„Aušros“ 
progimnazija

Užsiregistravę mokytojai D.Macijauskienė, 
L.Kivilienė, J.Straukienė 
V.Karbauskienė – 
„Aušros“ progimnazija

2020-06-11 Metodinė  -  praktinė  konferencija  „Sveikatos
stiprinimo praktika mokykloje“

Jovarų pagrindinė 
mokykla (aktų salė)

Rajono miesto ir kaimo 
mokyklų pradinių klasių 
mokytojai

Jovarų pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių 
mokytojų metodinė grupė

2020-06 Patyriminio ugdymo diena pradinių klasių 
mokytojams

Tauragės r. Žygaičių 
gimnazija

Užsiregistravę mokytojai L. Maurienė, L. Latožienė
R. Petrikienė, N. Genienė

2020-06 Projektas apie žaidimų panaudojimą vaikų 
ugdymui (informacija bus patikslinta)

VRCM „Pušelė“ Užsiregistravę ikimokyklinio 
ugdymo pedagogai.

VRCM „Pušelė“ pedagogų 
komanda.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius

2020-06
(data bus

patikslinta)

Gaurės mažosios olimpinės žaidynės Gaurės pagr. 
mokykla

Regiono mokyklų mokiniai V.Šaulys - Gaurės pagr. 
mokykla

LL3 Tauragės pokyčio projekto  „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis? “ veiklos

Rajono metodinės veiklos planas yra nuolat tikslinamas, gali būti papildomas ir keičiamas. Visi plano pakeitimai ir papildymai 
pateikiami Tauragės PMMC mėnesio veiklos planuose.

Planą papildo ir patikslina 2019 - 2020 m.m. Tauragės rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas.

19


	Matematikos mokytojų metodinė diena „Kolega kolegai. Apie tai, kas aktualu mokiniui ir mokytojui prieš matematikos VBE. Įžvalgos po VBE kandidatų darbų vertinimo“.

