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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2020 M. SPALIO MĖNESĮ 
 

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 „STEAM 
panaudojimo galimybės 

ikimokykliniame ugdyme“ 

01 10.00 Dovilė Naujokaitė, 
ikimokyklinio ugdymo 

edukologė, VŠĮ „Mokymosi 

mokykla“ projektų vadovė 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

VRCM 
„Pušelė“ 

VRCM „Pušelė“ 

auklėtojos, mokytojai 

2. 40 val. seminaras 1 modulis 
„Reflektyvaus mokymo(si) principų 

įgyvendinimas klasėje“ 

02 10.00 Julija Ladygienė; Vaiva 
Stanionė ir Skaistė 

Lazdauskaitė. Reflectus 

(UAB „Refleksija”) 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

„Šaltinio“ 
progimnazija 

„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytojai 

3. 40 val. seminaro 1 modulis 
„Microsoft office 365 galimybės 

nuotoliniam mokymui (si)“ I grupė 

08 14.00 Lina Trijonienė, Tauragės 
Žalgirių g. direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Rasa 

Šliažienė, Tauragės Žalgirių 
g. vyr. mokytoja 

Pažymėjimas 
– 1 eur. 

Žalgirių 
gimnazija 

Žalgirių gimnazijos 

mokytojai 

4. 40 val. seminaro 1 modulis 

„Microsoft office 365 galimybės 

nuotoliniam mokymui (si)“ II grupė 

09 13.40 Lina Trijonienė, Tauragės 

Žalgirių g. direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Rasa 
Šliažienė, Tauragės Žalgirių 

g. vyr. mokytoja 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Žalgirių 

gimnazija 
Žalgirių gimnazijos 

mokytojai 

5. 40 val. seminaro 1 modulis – 

metodinė diena matematikos 

22 14.30 Vilma Skiepenaitienė, 
Tauragės „Versmės“ g. 

 PMMC, 
Aerodromo 

Matematikos mokytojai, 

pasirinkę programą 



mokytojams „Nuotolinio mokymo 
aktualijos. VBE vertinimo gairės. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi“ 

mokytoja metodininkė, Asta 
Rekašienė, Tauragės Žalgirių 

g. mokytoja metodininkė, 

Vilmantė Bliūdžiutė, 
Tauragės r. Žygaičių g. 

mokytoja metodininkė 

g. 6  

 

Būtina išankstinė 

registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  spalio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.

com 

6. 40 val. seminaras  2 modulis „Į 

mokymosi sėkmę orientuotas 

mokymosi organizavimas“  

26 10.00 Audronė Šarskuvienė, 

Nacionalinės švietimo 

agentūros projekto „Kokybės 
krepšelis“ metodininkė, 

bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos kokybės vertinimo 
vadovaujančioji vertintoja, 

mokytoja ekspertė 

Iš Vilniaus 

Baltupių 

progimnazi-
jos lėšų 

Vilniaus 

Baltupių 

progimnazija 

Vilniaus Baltupių 

progimnazijos mokytojai 

7. 40 val. seminaro 1 modulis 

„Socialinių – emocinių įgūdžių 
integravimas ugdymo procese“ 

26 10.00 
Virginija Servutienė, VŠĮ 
„Nacionalinės regionų 

plėtros“ agentūros 

Psichologinio ir karjeros 
konsultavimo skyriaus vedėja 

- psichologė 

Iš SMC lėšų SMC Suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai 

8. 40 val. seminaras „Google 

classroom galimybės“ 
26-

30 

8.40 Sigita Macienė, Tauragės 

Martyno Mažvydo 
progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

Iš Žygaičių 

g. lėšų 

Žygaičių 

gimnazija 
Žygaičių gimnazijos 

mokytojai 

9. 8 val. seminaras – edukacinė 

išvyka „STEAM panaudojimo 
galimybės fizikos pamokose“ 

 

 
Už autobusą susimokėti patiems. 

Suma bus nurodyta vėliau. 

27 Išvyk-

stama 
9.00 

nuo 

LIDL 

Alma Balčienė, Šilalės 
Simono Gaudėšiaus g. dir. 

pav. ugdymui, fizikos 

mokytoja, Daliutė 
Vasiliauskaitė, Šilalės 

Simono Gaudėšiaus g. 

fizikos mokytoja, Raimundas 
Krompalcas, Šilalės Simono 

Gaudėšiaus g. fizikos 

mokytojas  

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Šilalės 

Simono 
Gaudėšiaus 

gimnazija 

Fizikos mokytojai 

 
 

 

Būtina išankstinė 
registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  spalio 13 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.

com 

10. 40 val. seminaras  1 modulis „Į 
mokymosi sėkmę orientuotas 

mokymosi organizavimas“  

28 10.00 Audronė Šarskuvienė, 
Nacionalinės švietimo 

agentūros projekto „Kokybės 

„Versmės“ 
gimnazija 

Iš „Versmės“ 
gimnazijos 

lėšų 

„Versmės“ gimnazijos 

mokytojai 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
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krepšelis“ metodininkė, 
bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos kokybės vertinimo 

vadovaujančioji vertintoja, 
mokytoja ekspertė 

 

Informacija matematikos mokytojams 
 

Yra organizuojama 40 val. programa matematikos mokytojams. 1 modulis bus spalio 22 d. 14.30 val. „Nuotolinio mokymo 

aktualijos. VBE vertinimo gairės. Pasidalijimas gerąja patirtimi“. Lektorės - Vilma Skiepenaitienė, Tauragės „Versmės“ g. mokytoja 

metodininkė, Asta Rekašienė, Tauragės Žalgirių g. mokytoja metodininkė, Vilmantė Bliūdžiutė, Tauragės r. Žygaičių g. mokytoja metodininkė.  

Metodinė diena vyks pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, Aerodromo g. 6.  

2 modulis - seminaras „Geogebros galimybės matematikos mokyme“. Lektorius – Erudito licėjaus matematikos mokytojas metodininkas Marius 

Zakarevičius. Seminaro kaina- 13 eurų. Planuojamas seminaras balandžio mėnesį. 

3 modulis - metodinė diena. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos matematikos mokytojos dalinsis gerąja patirt imi apie STEAM integruotą 

mokymą. Planuojama metodinė diena per vasario mėnesio mokinių atostogas. 

 Visos programos kaina – 13 eurų. 

 Pažymėjimas bus išduotas išklausius visus modulius ir atlikus savarankiško darbo užduotis. 
 

METODINĖ VEIKLA 
 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 15.00 Rajono technologijų mokytojų pasitarimas. PMMC  Rajono technologijų 

mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

6 15.00 Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

pasitarimas. 

PMMC Rajono priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

7 15.00 Rajono dailės mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono dailės mokytojai. V.Vaičekauskienė –

PMMC 

8 14.00 Rajono šokio mokytojų pasitarimas PMMC  Rajono šokio mokytojai V.Vaičekauskienė –

PMMC 

8 15.00 Rajono muzikos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono muzikos mokytojai. V.Vaičekauskienė –

PMMC 

9 8.55  Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei 

tikybos pamoka IV klasėms ,,Liudo Vasario 

pašaukimo mįslė - nuo kunigų seminarijos iki 

pirmųjų mišių“ 

Tauragės Švč. 

Trejybės bažnyčia 

Užsiregistravę mokytojai 

mokytojai (registruotis el.p. 

vilmovai@gmail.com) 

V.Juškevičiutė, 

I.Samoškienė – 
„Versmės“ gimnazija, 

Tauragės R .k. b. 



klebonas, dr. 
M.Venskus. 

12 15.00 Rajono evangelikų liuteronų tikybos mokytojų 

pasitarimas. 

Atnaujinamų bendrųjų programų projektų 

pristatymas. 

PMMC Rajono evangelikų liuteronų 

tikybos mokytojai 

V.Vaičekauskienė –

PMMC;  

K.Skausmenis - 

atnaujinamų BP 

kūrimo grupės narys 

13 15.00 Rajono fizinio ugdymo mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono fizinio ugdymo 

mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

14 14.00 Rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų 

pasitarimas. 

PMMC Rajono ugdymo įstaigų 

socialiniai pedagogai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

19 15.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC Rajono metodinės tarybos 

nariai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

2020-10-19/25 Dalyvavimas respublikiniame projekte: Vokiečių 

kalbos dienos 2020 „Ö kaip öko”. Integruotas 

patyriminis vokiečių, lietuvių kalbų projektas 

„Ekologija. Aplinka, kurioje gyvenu“. (projekto 

pristatymas lapkričio mėnesį) 

Tauragės Martyno 

Mažvydo 
progimnazija 

„Šaltinio“ ir M.Mažvydo 

progimnazijų vokiečių kalbos 

besimokantys mokiniai. 

N.Juknienė – 

„Šaltinio“ 
progimnazija; 

L.Ugianskienė, 

J.Kasiliauskienė - 

M.Mažvydo 
progimnazija 

Per spalio mėnesį Rajono lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva – 

pamokos skirtos Tauragės krašto literatės Birutės 

Baltrušaitytės atminimui. 

Rajono ugdymo 

įstaigos 

 Rajono lietuvių kalbos 

mokytojai. 

Per spalio mėnesį Rajono lietuvių k. mokytojų tikslinės grupės veikla 

„Tauragės krašto literatės Birutės Baltrušaitytės 80-

čiui paminėti “. 

 Tikslinės grupės nariai. Tikslinės grupės 

nariai. 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

Iki 2020 m. 

lapkričio 15 d. 

Piešinių konkursas respublikos mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „Piešiu 

gyvenimą“ 

 Respublikos ugdymo įstaigų 

mokiniai turintys spec. 

ugdymosi poreikių. 

Skaudvilės ugdymo ir 

vaiko gerovės centro 

specialistų 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 

(registruotis iš anksto) 
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 

 

Individualios socialinio pedagogo konsultacijos. 
PPT 

(registruotis iš anksto) 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Spalio 2d. 13.00  

 
Projektinė veikla „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė 

turėti 2020“ edukacinis užsiėmimas su vaikais. 

 

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Lina Visockienė 

Silvija Jankuvienė, 

Neringa Juščiuvienė 

Spalio 1, 8, 

15, 22, 29 d.  15.30 – 17.00  
Savęs pažinimo per meninę saviraišką užsiėmimai, 

skirti 12-18 metų mokiniams 

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 


