PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui ir
mokiniui centro direktorės
2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V88
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
2021 M. GRUODŽIO 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.

3.

Renginio pavadinimas

Data

Laikas Lektoriai

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Besiruošiant atnaujinto
ugdymo turinio
įgyvendinimui“ 3 modulis
„Moderni pamoka. Kas, kaip
ir kodėl?“
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programa
„Efektyvi praktika ir IKT
įrankiai. Mokinio, mokytojo,
mokyklos vertinimas ir
įsivertinimas bei refleksija.“
8 val. seminaras „Inžinerinis
ugdymas mokykloje. Iššūkiai
ir patirtys“

02

14.45

Vieta

Dalyviai

Elmyra Jurkšaitienė,
Tauragės Tarailių
progimnazijos direktorė

Tarailių
progimnazija

Tauragės Tarailių
progimnazijos mokytojai

02,06, 16.00
09

Aušra Žylienė, Tauragės
„Versmės“ gimnazijos
mokytoja metodininkė

Nuotoliniu
būdu

Tauragės „Versmės“
gimnazijos mokytojai

07

Tauragės Žalgirių
gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Lina
Trijonienė ir VGTU
inžinerijos licėjaus l. e. p.
direktorė Lina
Bagdžiūnaitė Litvinaitienė

VGTU
inžinerijos
licėjus

Tauragės Žalgirių gimnazijos
mokytojai

08.00

Kaina

Pažymėjimas
– 1 eur.

4.

5.

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Besiruošiant atnaujinto
ugdymo turinio
įgyvendinimui“ 4 modulis
„Aktyvūs bendradarbiavimą
skatinantys mokymo(si)
metodai“
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Šiuolaikinės aktualijos
mokant matematikos“ 3
modulis – metodinė diena
„STEAM integruotas
mokymas. Geroji patirtis“

09

14.45

Elmyra Jurkšaitienė,
Tauragės Tarailių
progimnazijos direktorė

Tarailių
progimnazija

Tauragės Tarailių
progimnazijos mokytojai

10

12.00

Nanija Bekerienė, Leonora
Šimanauskienė, Tauragės
„Šaltinio“ progimnazijos
mokytojos metodininkės

„Šaltinio“
progimnazija

Matematikos mokytojai,
pasirinkę programą, arba
norintys dalyvauti, kuriems
bus išduota pažyma
Būtina išankstinė registracija,
iš anksto registruotis
iki gruodžio 5 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com
(Tik tie, kurie nesiregistravo iš
anksto)

6.

7.

8.

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programa
„Mokymas nuotoliniu
ugdymo proceso
organizavimo būdu. Patirtys,
iššūkiai ir galimybės“ 1
modulis
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programos
„Inovatyvus ikimokyklinis
ugdymas. Kaip dirbti su
ikimokyklinio ugdymo
metodinės medžiagos
priemonių rinkiniais ? “ 2
modulis
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programa
„Mokymas nuotoliniu
ugdymo proceso
organizavimo būdu. Patirtys,
iššūkiai ir galimybės“ 2
modulis

13

14.40

14

12.30

17

14.00

Lina Trijonienė, Tauragės
Žalgirių gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, Janina
Pukelienė, Tauragės
Žalgirių gimnazijos
mokytoja ekspertė
Lina Nevardauskienė,
Tauragės l/d „Kodėlčius“
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, ir Milana
Beišienė, Tauragės l/ d
„Kodėlčius“ mokytoja
metodininkė
Lina Trijonienė, Tauragės
Žalgirių gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, Janina
Pukelienė, Tauragės
Žalgirių gimnazijos
mokytoja ekspertė

Iš Žalgirių
gimnazijos
lėšų

Nuotoliniu
būdu

Žalgirių gimnazijos mokytojai

l/d
„Kodėlčius“

l/ d „Kodėlčius“ auklėtojai

Nuotoliniu
būdu

Žalgirių gimnazijos mokytojai

9.

40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programa
„Baltos lentos, „OneNote“ ir
„Tasks“ įrankių naudojimas
Teams aplinkoje.“ 1 modulis
I grupei
40 val. kvalifikacijos
tobulinimo programa
„Baltos lentos, „OneNote“ ir
„Tasks“ įrankių naudojimas
Teams aplinkoje.“ 1 modulis
II grupei

10.

29

10.00

Irena Ambrozienė,
Tauragės „Aušros“
progimnazijos mokytoja
metodininkė

Iš „Aušros“
„Aušros“
progimnazijos progimnazija
lėšų

„Aušros“ progimnazijos
mokytojai I grupė

29

15.00

Irena Ambrozienė,
Tauragės „Aušros“
progimnazijos mokytoja
metodininkė

Iš „Aušros“
„Aušros“
progimnazijos progimnazija
lėšų

„Aušros“ progimnazijos
mokytojai II grupė

METODINĖ VEIKLA
Diena

Laikas

1

14.00

8

15.00

13

14.30

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

Rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojų Tauragės parapijos
namai.
metodinė popietė „Gerosios patirties sklaida“.

Rajono dorinio ugdymo
(katalikų tikybos) mokytojai.

IT mokytojų pasitarimas dėl IT olimpiados rajoninio Nuotoliniu būdu
etapo vykdymo.
Rajono geografijos mokytojų metodinė popietė
Tauragės PMMC
„Gerosios patirties sklaida“

IT olimpiadai mokinius
ruošiantys mokytojai

Užsiregistravę dailės ir
technologijų mokytojai
(registruotis el.p.
vilmovai@gmail.com)
7 b klasės mokiniai, rajono
mokytojai (registruotis el.p.
vilmovai@gmail.com)

L. Balčiuvienė,
D. Poškienė,
K. Tymalkienė,
V. Juknaitė Davidavičė
V.Vaičekauskienė PMMC
J.Orlovienė „Versmė“ gimnazija,
G.Straukienė –
Žalgirių gimnazija
V. Karbauskienė,
L.Kivilienė - „Aušros“
progimnazija

14

8.55
(2 pam.)

Atvira, integruota dailės - technologijų pamoka „Aušros“
progimnazija
„Natiurmortas“ šeštoje klasėje.
323 kab.

16

8.5010.30
(2-3pam.)

Atvira integruota lietuvių, rusų, vokiečių kalbų
pamoka „Kai į žemę ateina Kalėdos“.

Gruodžio 8-10 d.

Tauragės regiono 4-6 klasių mokinių anglų kalbos

Tauragės Martyno
Mažvydo
progimnazija 204 ir
miesto aikštė prie
eglutės
Nuotoliniu būdu

Rajono geografijos mokytojai

Vertinimo komisijos nariai.

J.Kasiliauskienė,
L.Ugianskienė,
B.Valinčienė Martyno Mažvydo
progimnazija
D.Kvietkuvienė,

meninio skaitymo konkurso dalyvių vertinimas.

I.Breiterienė –
„Aušros“
progimnazija,
V.Vaičekauskienė PMMC

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

Laikas

13

10.00

14

Laikas
tikslina
mas

2021 m. gruodžio
1 d. – 2022 m.
sausio 20 d.
2021-12-062022-02-28

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Rajoninės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus Tauragės PMMC Parodos organizatoriai
vaikų kūrybinių darbų „STEAM KALĖDOS“ STEAM centras
kviesti atstovai
parodos atidarymas.
(Kūrybinius darbus pristatyti į Tauragės STEAM
centrą nuo Gruodžio 1 d. iki gruodžio 8 d.)
31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8–
Tikslinama
Užregistruoti mokiniai
12 kl.) II – asis (rajoninis) etapas.
Respublikos 1 – 4 klasių mokinių projektas
„Būk mano draugas“.

Tauragės Martyno
Mažvydo
progimnazija
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių Tauragės r. sav.
skyriaus priešmokyklinės grupės vaikų ir pedagogės B.Baltrušaitytės
Viešosios
kūrybinių darbų paroda „Snaigės“.
bibliotekos
Vaikų literatūros
skyrius

Respublikos 1-4 klasių
mokiniai, mokytojai

Organizatorius
ir D.Eičienė,
R.Černauskienė,
L.Lesnickienė – Jovarų
pagr. m-klos Gaurės
skyrius.
V.Vaičekauskienė PMMC

Martyno Mažvydo
progimnazijos pradinių
klasių mokytojų grupė.
Tauragės Jovarų pagrindinės Vida Juščienė – Jovarų
mokyklos
Lauksargių pagr. m-klos Lauksargių
skyriaus
priešmokyklinės skyrius.
grupės vaikai ir pedagogė

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA
STEAM centras atvėrė duris ir skelbia 2021 m. gruodžio 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.
Registracijos nuoroda:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVzN0pmanmp59-e9Wu4cmux7RO5F_XYvpvudysdntx4LAikw/viewform?usp=sf_link

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

1

9.00 11.00

Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais
Tauragės Tarailių progimnazijos 3 klasės mokiniams.

STEAM atviros
prieigos centras

Tarailių progimnazijos 3 kl.
mokiniai

STEAM centro
komanda

1

14.00

STEAM atviros
prieigos centras

14.00

3

10.00

3

14.30

Edukacinis užsiėmimas projekto ,,Keturlapis dobilas:
sunku rasti, laimė turėti 2021” dalyviams

STEAM atviros
prieigos centras

6

9.00 val.

STEAM atviros
prieigos centras

7

8.00 10.40

STEAM atviros
prieigos centras

PRC mokinių komandos ir
mokytojai

STEAM centro
komanda

8

9.0011.00
16.00

Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės
Jovarų pagrindinės mokyklos Gaurės skyriaus
8 klasės mokiniams
Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės PRC
mokiniams
8.00 val. 10b kl. – mokytoja Viktorija Jucikė
8.55 val. 9 kl. – mokytoja Viktorija Jucikė
9.50 val. 12 kl. (AM-20, AE-20) – mokytoja Vida
Šultienė
Šilalės r. Pajūrio S. Biržiškio gimnazijos 3 kl.
mokinių pažintinis rytmetys STEAM centre
Tauragės Suaugusiųjų mokymo centro mokytojų

Žalgirių gimnazijos STEAM
dalykų mokytojai ir mokinių
komanda
Jovarų pagrindinės mokyklos
mokytojai
Raseinių r. Viduklės
S.Stanevičiaus gimnazijos
mokinių ir mokytojų
komanda
Projekto ,,Keturlapis dobilas:
sunku rasti, laimė turėti
2021” dalyviai
Jovarų pagr. m-klos Gaurės
skyriaus 8 kl. mok.

STEAM centro
komanda

2

Tauragės Žalgirių gimnazijos STEAM dalykų
mokytojų ir mokinių pažintinė popietė STEAM
centre
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos mokytojų
pažintinė popietė STEAM centre.
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus
gimnazijos mokinių ir mokytojų pažintinis rytmetys
STEAM centre

STEAM atviros
prieigos centras
STEAM atviros

Šilalės r. Pajūrio S.Biržiškio
gimnazijos 3kl. mokiniai
Tauragės SMC mokytojai

STEAM centro
komanda
STEAM centro

8

STEAM atviros
prieigos centras
STEAM atviros
prieigos centras

STEAM centro
komanda
STEAM centro
komanda

STEAM centro
komanda
STEAM centro
komanda

9

8.00 –
11.30

9

14.00

10

8.00 –
8.50

13

10.00

14

14.00

15

8.008.50

15

9.00

16

9.00 –
11.00

17

10.00

21

12.30

23

8.00

metodinė popietė STEAM centre
Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės PRC
mokiniams
8.00 val. 11 kl. (A-21, KON-21) – Viktorija Jucikė;
8.55 val. 11 kl. (AM-21) – Vida Šultienė;
9.50 val. 10a kl. – Vida Šultienė;
10.45 val. 11 kl. (KĮD-21, KP-21) – Viktorija Jucikė;
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovų
ir mokyklų vadovų pažintinė metodinė popietė
STEAM centre
Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės PRC
mokiniams
8.00 val. 12 kl. (KĮD-20, SUV-20) – Viktorija Jucikė
Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų kūrybinių darbų „STEAM KALĖDOS“
parodos atidarymas.

prieigos centras
STEAM atviros
prieigos centras

Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos mokytojų
pažintinė popietė STEAM centre
Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės PRC
mokiniams
8.00 val. 12 kl. (KP-20, A-20) – Viktorija Jucikė
Pažintinės edukacijos su pirmaisiais bandymais
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2a klasės
mokiniams.
Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės
,,Aušros“ progimnazijos 6 ir 7 klasių mokiniams
(9.00 val. - 6 klasė, 10.00 val. - 7 klasė)
Tauragės lopšelio darželio ,,Žvaigždutė“ vaikučių ir
darbuotojų pažintinis rytmetys STEAM centre.
Pažintinė popietė STEAM centre Tauragės
Jovarų pagrindinės mokyklos 6 klasė mokiniams
(mokytoja Lina Trijonienė)
Pažintinis rytmetys STEAM centre Tauragės
Jovarų pagrindinės mokyklaos 7b klasės mokiniams

STEAM atviros
prieigos centras

PRC mokinių komandos ir
mokytojai

komanda
STEAM centro
komanda

STEAM centro
komanda

STEAM atviros
prieigos centras

Jurbarko r. sav.
administracijos atstovai ir
mokyklų vadovai
PRC mokinių komandos ir
mokytojai

STEAM atviros
prieigos centras

Parodos organizatoriai ir
kviesti atstovai

STEAM atviros
prieigos centras
STEAM atviros
prieigos centras

Jovarų pagr. m-klos
mokytojai
PRC mokinių komandos ir
mokytojai

STEAM centro
komanda.
D.Eičienė,
R.Černauskienė,
L.Lesnickienė –
Jovarų pagr. m-klos
Gaurės skyrius.
STEAM centro
komanda
STEAM centro
komanda

STEAM atviros
prieigos centras

Jovarų pagr. m-klos 2a klasės
mokiniai

STEAM centro
komanda

STEAM atviros
prieigos centras

,,Aušros“ progimnazijos 6 ir
7 klasių mokiniai

STEAM centro
komanda

STEAM atviros
prieigos centras
STEAM atviros
prieigos centras

Tauragės l. d. ,,Žvaigždutė“
vaikai ir darbuotojai
Jovarų pagr. m-klos 6 klasės
mokiniai

STEAM centro
komanda
STEAM centro
komanda

STEAM atviros
prieigos centras

Jovarų pagr. m-klos 7b klasės
mokiniai

STEAM centro
komanda

STEAM centro
komanda

(mokytoja Neringa Juščiuvienė)

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
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

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

Vaida Mačiulienė,
psichologė

Visą mėnesį

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Laikas derinamas
iš anksto

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Gruodžio 3d.

14.30 – 16.30

Gruodžio
1,8,15 d.

14.30-15.30

Gruodžio mėn.
pirmadieniais -

13.50-14.50

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

Socialinio pedagogo konsultacijos teikimas
vaikui/tėvams
Surdopedagogo konsultacijos teikimas vaikui/tėvams
Projektinė veikla - iniciatyva „Keturlapis dobilas:
sunku rasti, laimė turėti 2021“ VII edukacinis
užsiėmimas su vaikais.
Grupiniai užsiėmimai 2-3 klasių mokiniams,
turintiems skaitymo bei rašymo sutrikimų.
Grupiniai užsiėmimai - EQUIP programa
delinkventinio elgesio paaugliams.

PPT
Dalyvauja iš anksto užsiregistravę
mokiniai
Grupė suformuota
Jovarų pagrindinė mokykla
Grupė suformuota

Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Silvija Jankuvienė,
logopedė
Inga Stonienė,
soc. pedagogė
Anita Juščiūtė,
surdopedagogė
Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Silvija Jankuvienė,
logopedė
Vaida Mačiulienė,
psichologė

ketvirtadieniais

Direktorė:

Inga Stonienė,
soc. pedagogė

Karolina Vozbutaitė

