PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui ir
mokiniui centro direktorės
2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-80
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS
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.
1.

2.

Renginio pavadinimas

Data

Laikas Lektoriai

Kaina

Vieta

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Akademinių pasiekimų ir
asmeninės ūgties dermė
pamokoje taikant savivaldį ir
personalizuotą mokymąsi“ 3
modulis „Formuojamasis
vertinimas individualiai
pažangai skatinti pamokoje“
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Sėkmingų darbo metodų
taikymas ugdant specialiųjų
ugdymo(si) poreikių turinčius
mokinius“
1 modulis – metodinė diena
„Individualios sėkmės
specialiojo pedagogo ir
logopedo darbe“.

03

10.00

Prof. dr. Aušra
Kazlauskienė, VU Šiaulių
akademija, ir doc. dr.
Ramutė Gaučaitė, VU
Šiaulių akademija

Iš Martyno
Martyno
Mažvydo
Mažvydo
progimnazijos progimnazija
lėšų

04

10.00

Vaida Abromavičienė,
Tauragės Martyno
Mažvydo progimnazijos
spec. pedagogė, kiti spec.
pedagogai, logopedai,
besidalinantys savo
patirtimi

Nemokamas

Tauragės
PMMC

Dalyviai
Martyno Mažvydo
progimnazijos mokytojai

Tauragės r. specialieji
pedagogai, logopedai
Būtina išankstinė registracija. Iš
anksto registruotis iki
lapkričio 3 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com.
Dalyviai, kurie skaitys
pranešimus, nurodo pranešimo
pavadinimą (tie, kurie dar
nesiregistravo)

3.

4.

5.

6.

7.

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Besiruošiant atnaujinto
ugdymo turinio
įgyvendinimui“ 1 modulis
„Kompetencijos ir vaiko
raida. Sėkmės link“
6 val. seminaras „Micro:Bit
kompiuteriukas ir
informacinės technologijos
kitaip“

04

10.00

Elmyra Jurkšaitienė,
Tauragės Tarailių
progimnazijos direktorė

Pažymėjimas
– 1 eur.

Tarailių
progimnazija

Tarailių progimnazijos
mokytojai

09

10.00

Gediminas Marozas,
Skaudvilės gimnazijos
mokytojas metodininkas

Pažymėjimas
– 1 eur.

Martyno
Mažvydo
progimnazijos
IT klasė

IT, technologijų, fizikos,
matematikos ir kiti norintys
mokytojai

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programa
„Efektyvi praktika ir IKT
įrankiai. Mokinio, mokytojo,
mokyklos vertinimas ir
įsivertinimas bei refleksija.“
6 val. seminaras „Kūrybiškas
skaitymo skatinimas“, skirtas
Respublikiniam projektui
„Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei 2021“

15,18, 16.00
22,25,
29

Aušra Žylienė, Tauragės
„Versmės“ gimnazijos
mokytoja metodininkė

Iš „Versmės“
gimnazijos
lėšų

Nuotoliniu
būdu

Būtina išankstinė registracija. Iš
anksto registruotis iki
lapkričio 5 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
Seminaro dalyvių skaičius
ribotas, todėl užregistravus 15
dalyvių, registracija bus
nutraukta
Tauragės „Versmės“
gimnazijos mokytojai

16

Danutė Petkuvienė,
Tauragės „Šaltinio“
progimnazijos
bibliotekininkė

Pažymėjimas
– 1 eur.

Tauragės
PMMC

Tauragės r. ir Pagėgių sav.
bibliotekininkai

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Besiruošiant atnaujinto
ugdymo turinio
įgyvendinimui“ 2 modulis
„Programų projektai. Kas
naujo?“

18

Tarailių
progimnazija

Būtina išankstinė registracija. Iš
anksto registruotis iki
lapkričio 9 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com.
Tarailių progimnazijos
mokytojai

14.00

14.45

Elmyra Jurkšaitienė,
Tauragės Tarailių
progimnazijos direktorė

8.

9.

10.

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Aktyvus, tyrinėjimu grįstas,
kiekvieno pradinių klasių
mokinio mokymasis. Ugdymo
turinio aktualijos ir naujovės“
1 modulis „Atnaujintos
lietuvių kalbos pradinio
ugdymo bendrosios
programos (2021). Kas, kaip,
kodėl?“
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Inovatyvus ikimokyklinis
ugdymas. Kaip dirbti su
ikimokyklinio ugdymo
metodinės medžiagos
priemonių rinkiniais ? “ 1
modulis
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Šiuolaikinės aktualijos
mokant matematikos“ 2
modulis „Geogebros
galimybės matematikos
mokyme“

22

14.00

23

12.30

26

12.00

Prof. dr. Daiva
Jakavonytė-Staškuvienė,
Vytauto Didžiojo
universitetas, Europos
Mokyklų ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo turinio
inspektorė, Bendrojo
ugdymo tarybos
pirmininkės pavaduotoja,
bendrųjų programų (2021)
darbo grupės narė
Lina Nevardauskienė,
Tauragės l/d „Kodėlčius“
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, ir Milana
Beišienė, Tauragės l/ d
„Kodėlčius“ mokytoja
metodininkė

13 eurų
(visos
programos
kaina 49
eurai)

Nuotoliniu
būdu

Pažymėjimas
– 1 eur.

l/d
„Kodėlčius“

l/ d „Kodėlčius“ auklėtojai

Marius Zakarevičius,
Erudito licėjaus
matematikos mokytojas
metodininkas

13 eurų

Nuotoliniu
būdu

Matematikos mokytojai,
pasirinkę programą, arba
norintys dalyvauti, kuriems
bus išduota pažyma

Pradinių klasių mokytojai

Būtina išankstinė registracija,
iš anksto registruotis
iki lapkričio 12 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

Būtina išankstinė registracija,
iš anksto registruotis
iki lapkričio 15 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
(Tik tie, kurie nesiregistravo iš
anksto)

INFORMACIJA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS
40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „ Aktyvus, tyrinėjimu grįstas, kiekvieno pradinių klasių mokinio mokymasis. Ugdymo turinio aktualijos ir
naujovės “ vyks šių metų lapkričio ir kitų metų sausio - balandžio mėnesiais. Kaina 49 eurai. Galima mokėti už visą programą 49 eurus arba dalimis už
kiekvieną modulį ( 13 eurų už 1 modulį ir po 12 eurų už 2-4 modulius). Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors vieną dalį,
išduosime pažymą apie išklausytą programos dalį.
Pirmas modulis „ Atnaujintos lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrosios programos (2021). Kas, kaip, kodėl? “ lapkričio 22 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu.
Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki lapkričio 12 d. el. paštu murauskaite.inga@gmail.com

Antras modulis „Šiuolaikinio pradinio ugdymo turinio teoriniai pagrindai – integruoto ugdymo esmė ir taikymo galimybės pradinėse klasėse“
Trečias modulis „ Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, pasiekimų įsivertinimo motyvavimo ir skatinimo būdai “
Ketvirtas modulis „ Personalizuoto ugdymo esė, apimanti ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą, atsižvelgiant į individualius besimokančiųjų
poreikius “
Lektorė - Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Europos Mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio inspektorė,
Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkės pavaduotoja, bendrųjų programų (2021) darbo grupės narė.

METODINĖ VEIKLA
Diena

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Rajono lietuvių kalbos
mokytojai.
Registruotis el.p.
vilmovai@gmail.com
Tauragės VRCM „Pušelė“ ir
Gargždų lopšelis-darželis
„Naminukas“ pedagogai.

Z. Jarašūnienė „VersmėS“ gimnazija
V.Vaičekauskienė PMMC

17

14.30

Metodinė popietė rajono lietuvių k. mokytojams,
dirbantiems III – IV klasėse. „VBE rašinių
vertinimas“.

PMMC

19

13.30

Bendradarbiaujančių įstaigų Tauragės VRCM
„Pušelė“ ir Gargždų lopšelio – darželio pedagogų
metodinė diena „Kūrybiškas ugdomųjų erdvių
panaudojimas ugdymo kokybei gerinti“

Gargždų lopšelis darželis
„Naminukas“,
Kranto g. 3,
Gargždai

25

14.00

Rajono metodinės tarybos susirinkimas ir vizitas į PMMC STEAM
Tauragės PMMC STEAM centrą.
centras

Metodinės tarybos nariai

J.Kiržgalvienė –
Tauragės VRCM
„Pušelė“,
R.Mockuvienė Gargždų l. d.
„Naminukas“
V.Vaičekauskienė,
R.Katauskienė PMMC

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

Laikas

Darbų pateikimas
nuo lapkričio 1 iki
26 d.
Nuo lapkričio 3d.

Renginio pavadinimas ir temos
Respublikinė virtuali darbų paroda „Keturi metų
laikai
STEAM
proceso
veiklose
ugdant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ IV
etapas – RUDUO.
Tauragės
M.Mažvydo
progimnazijos
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių
darbelių paroda „Rudens mozaika“

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Tauragės l/d
„Ąžuoliukas“

Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo įstaigos

Tauragės l/d
„Ąžuoliukas“ pedagogų
komanda

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

R.Ambrolaitienė,
L.Čepauskienė,
R.Janušauskienės,
D.Klėtkienės,
R.Tverijonienė –

skyrius
12

24

Laikas
tikslina
mas
12.00

Darbai pateikiami
iki lapkričio 19 d.
Registracija
konkursą
gruodžio 3 d.

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

Rajono mokyklos

Užregistruoti mokiniai

Nuotolinis anglų kalbos konkursas regiono
moksleiviams „FAMELAB AT SCHOOL“.

Zoom platforma

Respublikos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, piešinių konkursas „Piešiu gyvenimą“

Skaudvilės UVGC

Vakarų Lietuvos švietimo
įstaigų moksleiviai ir jų
mokytojai.
Respublikos ugdymo įstaigų
mokiniai
turintys
spec.
ugdymosi poreikių.
Užregistruoti regiono 4-6
klasių mokiniai.

į Tauragės regiono 4-6 klasių mokinių anglų kalbos Nuotoliniu būdu
iki meninio skaitymo konkursas - tema ,,SPORTS“.

2021-11mėn.
2022-05 mėn.

Respublikinis Internetinis anglų kalbos projektas
„LET’S CREATE A STORY“

Internetu

Užsiregistravusios
respublikos mokyklų 8–12
klasių moksleivių komandos.

M.Mažvydo
progimnazija
Mokyklų informacinių
technologijų mokytojai
Žalgirių gimnazijos
anglų k. mokytojos.
Tauragės r. Skaudvilės
ugdymo ir vaiko gerovės
centras
D.Kvietkuvienė,
I.Breiterienė – „Aušros“
progimnazija,
V.Vaičekauskienė PMMC
G.Kolesnikova,
V.Jucienė – Žalgirių
gimnazija.

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA
STEAM centras atvėrė duris ir skelbia 2021 m. lapkričio mėn. pažintiniu mėnesiu STEAM atviros prieigos centre. Kviečiame apsilankyti
išankstinės registracijos metu suderinus apsilankymo datą ir laiką. Laukiame organizuotų grupių iš Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Pagėgių bendrojo
ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, Trečiojo amžiaus universiteto, iš įvairių įstaigų ir organizacijų. Registracija iki
š.m. lapkričio 10 d. elektroniniu paštu tauragessteam@gmail.com.

Diena
5

10

11

Laikas
9.00 11.00
val.
11.0013.00
val.
11.0013.00
val.

Renginio pavadinimas ir temos
Šilalės S.Gaudėšiaus ir Pajūrio gimnazijų
administracijų atstovų ir STEAM dalykų mokytojų
pažintinis rytmetys STEAM atviros prieigos centre
Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais
Jovarų pagrindinės mokyklos 2 klasės mokiniams.

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

STEAM atviros
prieigos centras

Šilalės S.Gaudėšiaus ir
Pajūrio gimnazijų

STEAM centro
komanda

STEAM atviros
prieigos centras

Jovarų pagrindinės mokyklos
2 klasės mokiniai

STEAM centro
komanda

,,Aušros“ progimnazijos 3
klasės mokiniai

STEAM centro
komanda

Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais STEAM atviros
,,Aušros“ progimnazijos 3 klasės mokiniams.
prieigos centras

12

17

23

24

25

25

9.0011.00
val.
8.00 8.45 val.

Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais
M.Mažvydo progimnazijos 3 klasės mokiniams.

STEAM atviros
prieigos centras

M.Mažvydo progimnazijos 3
klasės mokiniai.

STEAM centro
komanda

Integruota pamoka ,,Šaltinio“ progimnazijos 3e
klasės mokiniams ,,Šviesa. Fotografija“

„Šaltinio“
progimnazija

,,Šaltinio“ progimnazijos 3e
klasės mokiniai

A.Kiniulis - STEAM
centras

10.0012.00
val.
14.00
val.

Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais
M.Mažvydo progimnazijos 4b klasės mokiniams.

STEAM atviros
prieigos centras

M.Mažvydo progimnazijos
4b klasės mokiniams.

STEAM centro
komanda

STEAM kūrybinės dirbtuvės pradinių klasių
mokytojams su ,,Edulando“ komanda.

STEAM atviros
prieigos centras

STEAM centro
komanda

11.00 –
13.00
val.
14.00
val.

Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais
Jovarų pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniams.

STEAM atviros
prieigos centras

Pradinių klasių mokytojai
Registracija el. paštu iki
lapkričio 10 d.:
tauragessteam@gmail.comVi
etų skaičius ribotas.
Jovarų pagrindinės mokyklos
3b klasės mokiniams

Rajono metodinės tarybos popietė STEAM centre.

STEAM atviros
prieigos centras

Metodinė taryba

STEAM centro
komanda

STEAM centro
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
.

PPT specialistai

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Psichologo konsultacijos teikimas vaikui/tėvams

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
PPT
Laiką suderinus iš anksto
el.p. tauragesppt@gmail.com
arba tel. 869805630

Visą mėnesį

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Laikas derinamas
iš anksto

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

Vaida Mačiulienė,
psichologė
Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Silvija Jankuvienė,
logopedė

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Lapkričio 3 d.

8.00

Lapkričio 12 d.

13.00 val

Lapkričio
3,10,17,24 d.
Lapkričio mėn.
pirmadieniais ketvirtadieniais

Direktorė:

14.30-15.30

13.50-14.50

Socialinio pedagogo konsultacijos teikimas
vaikui/tėvams
Surdopedagogo konsultacijos teikimas vaikui/tėvams
Metodinė diena su „Šaltinio“ progimnazijos VGK „SUP
turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sėkmės ir
sunkumai“.
Klasės valandėlė Jovarų pagr. mokyklos 7 klasės
mokiniams „Klasės portretas. Mano vieta joje“.
Grupiniai užsiėmimai 2-3 klasių mokiniams, turintiems
skaitymo bei rašymo sutrikimų.
Grupiniai užsiėmimai - EQUIP programa
delinkventinio elgesio paaugliams.

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
„Šaltinio“ progimnazija
Jovarų pagrindinė mokykla
PPT
Dalyvauja iš anksto
užsiregistravę mokiniai
Grupė suformuota
Jovarų pagrindinė mokykla
Grupė suformuota

Inga Stonienė,
soc. pedagogė
Anita Juščiūtė,
surdopedagogė

Visi specialistai
Inga Stonienė,
soc. pedagogė
Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Silvija Jankuvienė,
logopedė
Vaida Mačiulienė,
psichologė
Inga Stonienė,
soc. pedagogė

Karolina Vozbutaitė

