PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui
mokiniui centro direktoriaus
2020 m. kovo 1 d. įsakymu
Nr. V - 27
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2021 M. KOVO 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

Diena

Laikas

Lektoriai

1.

40 val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Mokymosi proceso
organizavimas ir valdymas
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
Moodle"
40 val. mokymai „Patyriminis ir
savivaldus mokymas (is) “ 2
modulis „Savivaldus mokymas(is)“
6 val. seminaras „Informatika
pradiniame ugdyme

01,
08,
15

16.00

Aušra Žylienė, Tauragės
„Versmės“ g. mokytoja
metodininkė

01

13.00

18

13.00

40 val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Į mokymąsi orientuotas
mokymas“ 4 modulis „Mokinių
išmokimo stebėjimas“

23,
24

14.00

Prof. dr. Aušra Kazlauskienė,
ŠU, ir doc. dr. Ramutė
Gaučaitė, ŠU
Tauragės „Šaltinio“
progimnazijos mokytojos
metodininkės: Ligita
Tamašauskaitė, Jolanta
Rimkuvienė, Sigita
Jurgilienė
Audronė Šarskuvienė,
Nacionalinės švietimo
agentūros projekto „Kokybės
krepšelis“ metodininkė,

2.

3.

4.

Kaina

Vieta

Dalyviai

SMC

Suaugusiųjų mokymo
centro mokytojai

Iš Jovarų
pagr. m-klos
lėšų
Pažymėjimas
– 1 eur.

Jovarų pagr.
m-kla

Jovarų pagrindinės
mokyklos mokytojai

„Šaltinio“
progimnazija

„Šaltinio“ progimnazijos
pradinių klasių ir
priešmokyklinių grupių
mokytojai

Iš „Versmės“
gimnazijos
lėšų

„Versmės“
gimnazija

„Versmės“ gimnazijos
mokytojai

5.

40 val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Reflektyvaus
mokymo(si) principų įgyvendinimas
klasėje“ 3 modulis 2 grupei

23

10.00

bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos kokybės vertinimo
vadovaujančioji vertintoja,
mokytoja ekspertė
Julija Ladygienė; Vaiva
Stanionė ir Skaistė
Lazdauskaitė. Reflectus
(UAB „Refleksija”)

„Šaltinio“
progimnazija

„Šaltinio“ progimnazijos
mokytojai

METODINĖ VEIKLA
Diena

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams ZOOM platforma
vertinimo komisijos pasitarimas.
Geografijos olimpiados Mano gaublys 6-8 klasių ZOOM platforma
mokiniams vertinimo komisijos pasitarimas.

1

15.00

3

15.00

4

14.30

Geografijos olimpiados Mano gaublys 9-12 klasių ZOOM platforma
mokiniams vertinimo komisijos pasitarimas.

5

15.00

Biologijos mokytojų pasitarimas dėl 5-8 klasių ZOOM platforma
mokinių biologijos olimpiados.

8

15.00

10

14.30

Vokiečių kalbos mokytojų pasitarimas dėl rajoninio ZOOM platforma
renginio organizavimo ir nuostatų rengimo.
Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinių ZOOM platforma
grupių pirmininkų pasitarimas.

22

15.00

Rajono technologijų mokytojų pasitarimas
technologijų olimpiados vykdymo.

24

15.00

Rajono 5-12 klasių mokinių technologijų olimpiados ZOOM platforma
vertinimo komisijos pasitarimas ir darbų vertinimas.

dėl ZOOM platforma

Dalyvauja

Organizatorius

Tik vertinimo komisijos
nariai.
Tik 6-8 klasių mokinių
grupės vertinimo komisijos
nariai.
Tik 6-8 klasių mokinių
grupės vertinimo komisijos
nariai.
Biologijos mokytojai,
dirbantys su 5-8 klasių
mokiniais.
Rajono vokiečių kalbos
mokytojai.
Rajono mokyklų pradinių
klasių mokytojų metodinių
grupių pirmininkai.
Technologijų olimpiadai
mokinius rengę ir
užregistravę mokytojai.

V.Vaičekauskienė –
PMMC.

Vertinimo komisijos nariai

V.Vaičekauskienė –
PMMC.

V.Vaičekauskienė –
PMMC.
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
Tikslinė technologijų
mokytojų grupė.

Tikslinė technologijų
mokytojų grupė,

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)
Data
2

Laikas
9.00

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Užregistruoti 9-10 kl.
mokiniai ir vykdymo
komisijos nariai
Užregistruoti 6-8 kl.
mokiniai

V. Vaičekauskienė PMMC

Užregistruoti 9-12 kl.
mokiniai

V. Vaičekauskienė PMMC

Nuotolinio darbo
platforma bus
patikslinta.

Savivaldybės etapui
užregistruoti 9-12 kl.
mokiniai

LGMA olimpiadų
organizavimo komitetas

Nuotolinio darbo
platforma bus
patikslinta.
ekengura.lt.

Pirmame etape atrinkti 9-12
kl. mokiniai

LGMA olimpiadų
organizavimo komitetas

Užsiregistravę rajono
ugdymo įstaigų mokiniai.

„Kengūros“ konkurso
organizavimo komitetas
Tikslinė technologijų
mokytojų grupė,
V.Vaičekauskienė PMMC
V.Vaičekauskienė –

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso rajoninis ZOOM platforma
etapas 9-10 klasių mokiniams.
Geografijos olimpiada Mano gaublys 6-8 klasių ZOOM platforma
mokiniams.
6 kl. – 9.00 val.

3

V. Vaičekauskienė PMMC

7 kl. – 10.30 val.
8 kl. – 12.00 val.
Geografijos olimpiada Mano gaublys 9-12 klasių ZOOM platforma
mokiniams.
9 -10 kl. – 9.00 val.

4

11 – 12 kl. – 10.30 val.
Lietuvos mokinių geografijos olimpiados 9-12 klasių
mokiniams savivaldybių etapo pirmoji dalis.
(paraiškas olimpiadai pateikti iki kovo 9 d. el. paštu
vilmovai@gmail.com)
Lietuvos mokinių geografijos olimpiados 9-12 klasių
mokiniams savivaldybių etapo antroji dalis.

17

10.00

22

10.00

18

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

24

10.0017.00
9.00

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis ZOOM platforma
etapas

Užregistruoti 5-12 kl.
mokiniai ir vykdymo
komisijos nariai

30

11.00

Rajono 6-8 klasių mokinių vokiečių kalbos viktorina.

Užregistruoti 6-8 klasių

ZOOM platforma

mokiniai ir vokiečių kalbos
mokytojai.

arba
31
Kovo 5 – 31 d.

Virtuali Lietuvos mokinių
rajoninio etapo darbų paroda.

Kovo 15 d. –
balandžio 16 d.

dailės

olimpiados Tauragės PMMC
internetinis puslapis
ir facebook
paskyra.
Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio Pagal nuostatus
Užsiregistravę ugdymo
įstaigų mokiniai.
amžiaus vaikų projektas „Velykų simboliai – iš mažų
gabaliukų“

Iki 2021 m.
balandžio 10 d.

Respublikos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių Pagal nuostatus
mokinių fotografijų konkursas „Žemės mintys“.

II etapui darbai
pateikiami nuo
vasario 1 d. iki 26
d.

Respublikinė
virtuali
ikimokyklinio
ir https://www.taurag
priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbų paroda esazuoliukas.lt
„Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ II
etapas – PAVASARIS.
Nuo 2021 m. kovo 4 d. vyks I etapo darbų parodos
organizavimas
ir
nuotraukų
eksponavimas
https://www.tauragesazuoliukas.lt

Užsiregistravę ugdymo
įstaigų mokiniai.

PMMC ir rajono
vokiečių kalbos
mokytojai
V. Vaičekauskienė PMMC
Tauragės r. Jovarų
pagrindinės mokyklos
Gaurės skyriaus
mokytojai: D.Eičienė,
R.Černauskienė,
M.Macijauskas
Tauragės r. Skaudvilės
ugdymo ir vaiko gerovės
centras.
L. d. „Ąžuoliukas“
pedagogų komanda

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Diena

Laikas

Veikla

Vieta

Atsakingi

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 arba tel.
869805630

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

Visą mėnesį

Visą mėnesį

Kovo 4 d.

Kovo 24 d.

Laikas derinamas
iš anksto

Laikas derinamas
iš anksto

Laikas derinamas
iš anksto

15.30-16.50

9.00

Švietimo pagalbos/konsultacijos (specialiojo
pedagogo) teikimas vaikui/tėvams.
Švietimo pagalbos/konsultacijos (logopedo)
teikimas vaikui/tėvams nuotoliniu būdu.

Socialinio pedagogo konsultacijos teikimas
vaikui/tėvams nuotoliniu būdu.
Relaksacijos užsiėmimas pedagogams

Metodinė diena su NSA specialistais

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė

arba tel. 869805630
PPT
Laiką suderinus iš anksto el.p.
tauragesppt@gmail.com
arba tel. 869805630
PPT
Laiką suderinus iš anksto el.p.
tauragesppt@gmail.com
arba tel. 869805630
PPT
Laiką suderinus iš anksto el.p.
tauragesppt@gmail.com
arba tel. 869805630
Užsiėmimas ZOOM platformoje
Būtina išankstinė registracija
stonepsc@gmail.com arba 8-6
5259093
ZOOM platforma

Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Silvija Jankuvienė,
logopedė
Inga Stonienė,
soc. pedagogė
Inga Stonienė,
soc. pedagogė
Lina Visockienė,
spec. pedagogė

Vida Mejerienė

