
                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                  Tauragės pagalbos mokytojui  

                                                                                                                                                                   mokiniui centro direktoriaus 

                                                                                                                                                                   2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu   

                                                                                                                                                                    Nr. V -  95     
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2020 M. GRUODŽIO 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. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Google for Education 

įrankiai nuotoliniam mokymui“ 6 

modulis 

01 14.50 Loreta Austrevičienė, 
Tauragės „Versmės“ g. ir 

Tauragės Jovarų pagr. m-klos 

mokytoja metodininkė 

 Jovarų 
pagrindinė 

mokykla 

Jovarų pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

2. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programa „G Suite for Education" 

platforma ugdymui“ 1 grupė 

04 10.00 Nanija Bekerienė, Tauragės 
„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė 

 „Šaltinio“ 
progimna-

zija 

„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytojai 

3. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programa „G Suite for Education" 
platforma ugdymui“  2 grupė 

07, 

11, 
14, 

18 

10.00 Nanija Bekerienė, Tauragės 

„Šaltinio“ progimnazijos 
mokytoja metodininkė 

Iš „Šaltinio“ 

prog. lėšų 

„Šaltinio“ 

progimna-
zija 

„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytojai 

4. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Socialinių – emocinių 

įgūdžių integravimas ugdymo 

procese“ 2 modulis  „Kūryba, 

keičianti žmogų ir pasaulį“ 

08 16.00 Danguolė Juozaitienė, 
Tauragės SMC mokytoja 

metodininkė, Vidas 

Galbogis, Tauragės SMC 

mokytojas metodininkas, 
Gitana Ciganienė, Tauragės 

SMC vyr. mokytoja, Gitana 

Budginienė, Tauragės SMC 

 Suaugusiųjų 
mokymo 

centras 

Suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai 



mokytoja metodininkė, Rita 

Katauskienė, Tauragės 

Jovarų pagr. m-klos Gaurės 

pagrindinio ugdymo skyriaus 
dir. pav. 

5. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Reflektyvaus 

mokymo(si) principų įgyvendinimas 

klasėje“  3 modulis 1 srautui 

17 10.00 Julija Ladygienė; Vaiva 

Stanionė ir Skaistė 

Lazdauskaitė. Reflectus 
(UAB „Refleksija”) 

 „Šaltinio“ 

progimnazija 
„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytojai 

 

 

METODINĖ VEIKLA 
 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

Gruodžio 11-15 d. Nuotolinio Tauragės regiono 4-6 klasių mokinių 

anglų kalbos meninio skaitymo konkurso 

,,SEASONS“ skaitovų vertinimas. (filmuoti vaizdo 
įrašai konkursui pateikiami iki gruodžio 7d.) 

 Vertinimo komisijos nariai D.Kvietkuvienė, 

I.Breiterienė – 

„Aušros“ 
progimnazija 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

Gruodžio 7 d. – 

sausio 6 d. 

Respublikinio konkurso „Kūryba ir saviraiška 

asmenybės dvasiniam pasauliui“, tema „Advento 

vainikas“ virtuali kūrybinių darbų paroda. 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 
tinklapyje 

http:tsaltinis.lt 

 A.Paulauskienė, 

A.Gailiuvienė, A.Šlimas 

- „Šaltinio“ 

progimnazija 

Registracija į 

konkursą iki 

gruodžio 7 d.   

Tauragės regiono 4-6 klasių mokinių anglų kalbos 

meninio skaitymo konkursas (nuotolinis) 

 Konkursui pateikiami 

filmuoti vaizdo įrašai. 

D.Kvietkuvienė, 

I.Breiterienė – „Aušros“ 

progimnazija 

10  Respublikinio 1 - 4 klasių mokinių etnokultūrinio 

festivalio „Vo daba - pas Žemaičius“ ZOOM 

konferencija. 

Zoom platforma Užsiregistravę dalyviai. 

Dalyviams bus atsiųta 

A.Rumšienė, 

R.Dulaitienė - „Šaltinio“ 



(perkelta iš lapkričio 26d.) prisijungimo nuoroda. progimnazija 

Nuo 2020-12-12 Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių 

skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

rajoninė kūrybinių paroda „Balta balta, kur dairais...“ 

Tauragės r. sav. 

B.Baltrušaitytės 

viešosios 

bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Visi norintys V. Juščienė, 

Tauragės Jovarų 

pagrindinės mokyklos 
Lauksargių skyriaus 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

15  Lietuvos mokinių IT olimpiada II etapas (8 – 12 kl.). 

(informacija apie olimpiados vykdymą dar bus 

patikslinta) 

Žalgirių gimnazija Užregistruoti mokiniai ir IT 

mokytojai 

R.Remeikienė – Žalgirių 

gimnazija. 
V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

 

 

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, 
organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 

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 

 

Socialinio pedagogo konsultacijos vaikui/tėvams 

PPT 

(registruotis iš anksto) 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 



 nuotoliniu būdu. 

 

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis telefonu: 71511 

I, II, III, IV 8.00-17.00   V 8.00-16.00 
 

 

 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė      Vida Mejerienė 

 


