
                                                                                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                              Tauragės pagalbos mokytojui ir 

                                                                                                                                                               mokiniui centro direktorės 

                                                                                                                                                              2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V - 25 
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. VASARIO 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. 

Renginio pavadinimas Data Laikas Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai 

1. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais ? “  

4 modulis 

09 12.30 Lina Nevardauskienė, 

Tauragės l/d „Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir Milana 

Beišienė, Tauragės l/ d 

„Kodėlčius“ mokytoja 

metodininkė 

 l/d 

„Kodėlčius“ 
l/ d „Kodėlčius“ auklėtojai 

2. 16 val. mokymai „Saugios 

elektroninės erdvės kūrimas 

vaikams“ 

14-15 8.30  Nemokamas Tauragės 

PMMC 
Mes neregistruojame, tik 

suteikiame patalpas. 

Organizuoja NŠA 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Motyvacija ir savimotyvacija 

– veiklumui, kūrybiškumui, 

pozityviam kolektyvo 

mikroklimatui. Psichologinio 

imuniteto ABC“ 1 modulis 

15 10.00 Švietimo konsultantė 

 Lidija  Laurinčiukienė 

 

Iš Tauragės 

SMC lėšų 

VŠĮ Tytuvėnų 

piligrimų 

centras 

 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai 

4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Sėkmingų darbo metodų 

taikymas ugdant specialiųjų 

17 10.00 Vaida Abromavičienė, 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

spec. pedagogė 

Pažymėjimas 

-1 euras 

Tauragės 

PMMC 
Specialieji pedagogai, 

logopedai, pasirinkę programą, 

arba norintys dalyvauti 
 



ugdymo(si) poreikių turinčius 

mokinius“  

2 modulis „Intraverbalinių 

įgūdžių ugdymas“. 

Būtina išankstinė registracija, tie, 

kurie dar neužsiregistravo  

Iš anksto registruotis iki  

vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

5. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Būdai, kaip pamokoje 

sukurti 

sąlygas įtraukiam ugdymui: 

nuo uždavinio iki vertinimo“ 

1 modulis „Mokymosi 

uždaviniai ir sėkmės kriterijai: 

kaip sukurti sąlygas įsitraukti 

kiekvienam“ 

23 13.30 Prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė, VU Šiaulių 

akademija, ir doc. dr. 

Ramutė Gaučaitė, VU 

Šiaulių akademija 

13 eurų (visos 

programos 

suma 37 

eurai) 

Nuotoliniu 

būdu 
Visi norintys 

 

Būtina išankstinė registracija, 

kurie nesiregistravo 

iš anksto registruotis  

iki  vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

\6. 

 
40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Inovatyvūs mokymo(si) 

būdai“ 2 modulis „STEAM 

metodikos kūrybinės 

dirbtuvės“ 

24 12.30 Jovita Starkutė, visuminio 

šeimos ugdymosi 

akademijos „Family Lab 

Academy“ įkūrėja, 

edukologė, švietimo 

konsultantė švietimo 

organizacijos kultūros, 

bendradarbiavimo ir 

veiklos efektyvumo 

klausimais. 

12 eurų Nuotoliniu 

būdu 
Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, pasirinkę programą 

arba norintys dalyvauti 

 

Būtina išankstinė registracija, 

kurie nesiregistravo 

iš anksto registruotis  

iki  vasario 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

7. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Šiuolaikinės technologijos 

ugdymo procese“ 1 modulis 

28 18.00 Rita Katauskienė, 

Rasa Šliažienė, 

Rasa Skrodenienė, 

Jolanta Kiūdienė, 

Gintarė Kolesnikova, 

Tauragės SMC mokytojos 

Pažymėjimas 

-1 euras 

Tauragės SMC Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai 

 

INFORMACIJA  VISIEMS PEDAGOGAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Būdai, kaip pamokoje sukurti sąlygas įtraukiam ugdymui: nuo uždavinio iki vertinimo“ vyks šių metų  

vasario – gruodžio mėnesiais.   Ši tema yra orientuota į plačiąją įtraukiojo ugdymo sampratą, į sąlygų kūrimą kiekvienam ugdytiniui įsitraukti į ugdymo 

procesą nediskriminuojant, su visu individualių poreikių mokymuisi spektru, personalizuojant procesą, kuris tame tarpe tinka ir spec. poreikių turintiems 

vaikams. Tad skirta visų dalykų mokytojams.  Kaina 37 eurai. Galima mokėti už visą programą 37 eurus ir dalimis už kiekvieną modulį ( 13 eurų už 1 modulį 

ir po 12 eurų už 2-3 modulius). Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors vieną dalį, išduosime pažymą apie išklausytą 

programos dalį.  
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Pirmas modulis „Mokymosi uždaviniai ir sėkmės kriterijai: kaip sukurti sąlygas įsitraukti kiekvienam “ ( lektorės  - Prof. dr. Aušra Kazlauskienė, VU Šiaulių 

akademija, ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė, VU Šiaulių akademija .) vasario 23 d. 13.30 val. nuotoliniu būdu.  Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis 

iki  vasario  11 d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com   

1. Antras modulis „Vertinti tai, ko siekėme: mokymosi pažangą skatinantis vertinimas kiekvienam“ 

2. Trečias modulis „Įtraukiojo ugdymo palaikymas taikant pamokoje universalias strategijas  “  

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

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

2 12.00 Lietuvių k. ir literatūros olimpiados darbų vertinimas PMMC Vertinimo komisijos nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

3 15.00 Nuotolinis matematikos  mokytojų pasitarimas dėl 9-

12 kl. mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo 

vykdymo ir organizavimo 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Matematikos mokytojai, 

dirbantys 9-12 klasėse. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

4 11.00 Respublikinio 9-10 /I-II klasių mokinių anglų kalbos 

konkurso kalbėjimo dalies vertinimas. 

 

Rašto darbų vertinimas vasario 4-8 d. 

Nuotoliniu būdu Vertinimo komisijos nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

8 15.00 Nuotolinis rusų k. mokytojų pasitarimas dėl rusų k. 

olimpiados rajoninio etapo vykdymo ir darbų 

vertinimo. 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Rusų kalbos mokytojai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

10-14 d. Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninio 

etapo darbų vertinimas 

Nuotoliniu būdu Vertinimo komisijos nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

21 14.30 Nuotolinis dailės mokytojų tikslinės grupės pasitarimas 

dėl dailės olimpiados rajoninio etapo vykdymo. 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Tikslinės grupės nariai. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

22 15.00 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Metodinės tarybos nariai. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

23 15.00 Nuotolinis istorijos mokytojų pasitarimas dėl istorijos 

olimpiados rajoninio etapo vykdymo ir darbų 

vertinimo. 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Istorijos mokytojai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 
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25 10.40 Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Iš tautosakos lobyno“ 

(7c klasė) 

Tauragės krašto 

muziejus Santaka 

7c klasės mokiniai, 

užsiregistravę rajono 

mokytojai. Registruotis el.p. 

vilmovai@gmail.com 

L. Tekorienė -  

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazija 

Data ir laikas 

bus patikslinti 

Rajono istorijos mokytojų metodinė popietė „Gerosios 

patirties sklaida: VBE vertinimo įžvalgos ir Tauragės 

istorijos mokymas pamokose su išmaniąja lenta“. 

„Versmės“ 

gimnazija 

Užsiregistravę istorijos 

mokytojai 

D.Bajorinienė 

I.Urniežiūtė - 

„Versmės“ gimnazija 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 12.00 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.). 

Rajono mokyklos Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC  

 

3 11.00 Respublikinis 7-8 kl. mokinių oratorių anglų kalba 

konkursas 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Užregistruoti respublikos 

mokyklų 7 - 8 kl. mokiniai 

ir vertinimo komisija. 

„Šaltinio“ progimnazijos 

pedagogų komanda. 

4 9.00 Respublikinis 9-10 /I-II klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas (rajoninis etapas) 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Užregistruoti 9-10 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

9 10.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 

rajoninis etapas (5-12 kl.). 

Keičiantis epidemiologinei situacijai konkursas 

perkeliamas į nuotolį.  

Paraiškos ir skaitovų vaizdo įrašai konkursui 

teikiami iki vasario 7d. 17.00 val. 

Nuotoliniu būdu. Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vertinimo komisija. 

 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

10 9.00 Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiados rajoninis etapas 10-11 kl. mokiniams (gali 

dalyvauti ir 9 kl. mokiniai). 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Užregistruoti 10-11 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vertinimo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

11 9.00 Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninis 

etapas (9-12 kl.). 

Informacija bus 

patikslinta 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

11 12.00 Tauragės miesto mokyklų pradinių klasių mokinių 

(3kl.) kūrybinio rašinio konkursas „Minčių sparnai“. 

(registracija į konkursą iki vasario 9 d.) 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Užregistruoti 3-iųjų klasių 

mokiniai 

A.Dragūnienė, 

E.Mikavičienė – 

„Aušros“ progimnazija 



22 9.00 Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas 

(5-12 kl.). 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

23 9.00 Lietuvos 5 – 8 klasių mokinių STEAM Gamtos mokslų 

- biologijos olimpiada, rajoninis etapas. 

Nuotoliniu būdu 

per Zoom 

platformą 

Užregistruoti 5-8 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

23 13.00 Rajoninis viešojo kalbėjimo konkursas 

,,Atėjau, pasakiau, sužavėjau“ 

(keičiantis epidemiologinei situacijai konkurso data ir 

laikas gali keistis). 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija  

Užregistruoti rajono 

mokyklų 9-12 kl. 

moksleiviai. 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytojos. 

23 13.50 Ilgalaikio integruoto rusų k., lietuvių k., dailės, 

muzikos projekto „Rusų dainos ir poezija lietuviškai“ 

pristatymas (gerosios patirties sklaida). 

Tauragės 

„Versmės“ 

gimnazija 

Užsiregistravę mokytojai 

Registruotis el. p. adresu 

tauragespmmc@gmail.com  

A. Jucikienė, R. 

Jankauskienė -„Versmė“ 

gimnazija 

24 Bus 

patiks-

linta 

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis etapas 

(10-12 kl.). 

Bus patikslinta Užregistruoti 10-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC 

02-28 10.00 

val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokinių 

kūrybinių darbų parodos ,,STEAM Užgavėnės” 

atidarymas 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

IUG ir IPUG mokiniai – 

darbų autoriai, jų 

mokytojos 

Tauragės PMMC ir  

Jovarų pagr. m-klos 

Dauglaukio ir Dacijonų 

IPUG mokytojos 

V.Šakienė 

L.Bagdonienė 

Vasario 28 d. – 

kovo 11 d. 

Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų paroda ,,STEAM UŽGAVĖNIŲ 

KAUKĖ“ 

(darbus pateikti nuo vasario 21 iki vasario 25d.) 

Tauragės PMMC, 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Parodos dalyviai ir jų 

mokytojai. 

Jovarų pagr. m-klos 

Dauglaukio ir Dacijonų 

IPUG mokytojos 

V.Šakienė ir 

L.Bagdonienė 

Registracija iki 

vasario 28 d. 

Respublikos mokinių kūrybinių darbų konkursas -

paroda ,,Pilys“ 

 Dalyvių registracija iki 

vasario  

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

technologijų mokytojos 

ir bibliotekos vedėja 

 

Informacija dėl olimpiadų organizavimo ir vykdymo bus tikslinama. Tai priklausys nuo Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro teikiamos informacijos, vykdymo ir organizavimo rekomendacijų bei žmogiškųjų išteklių šaltinių. Informacija apie 

pasikeitimus bus teikiama atskirais pranešimais. 
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STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyviai  Organizatorius 

 

02 9.30  Edukacinis-pažintinis užsiėmimas ,,Spalvų virsmai“/ 

,,Pirmoji pažintis su robotais“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės VRCM „Pušelė“ 

auklėtiniai 

STEAM centro 

komanda 

02 9.30   Tiriamasis darbas ,,Labirintu per veidrodžių 

karalystę“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

03 9.30   Edukacinis-pažintinis užsiėmimas ,,Spalvų virsmai“/ 

,,Pirmoji pažintis su robotais“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės VRCM „Pušelė“ 

auklėtiniai 

STEAM centro 

komanda 

03 15.00   Bandomosios pamokos su programuojamais SPIKE 

robotais. SPIKE Starto (1-5 klasei) įvadiniai 

mokymai mokytojams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

1-5 klasių mokytojai 

Registracijos nuoroda - 

https://forms.office.com/r/wq

mK6YKXt5 

UAB ,,BalticOrbis“ 

 

04 9.00  Edukaciniai užsiėmimai ,,Pirmieji žingsniai į 

programavimo pasaulį“/,,Spalvų virsmai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tarailių progimnazijos  

4 klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

07 8.45   Pažintiniai-edukaciniai užsiėmimai ,,Pažintis su 

Micro:bit“/ ,,Žvilgsnis į šviesos pasaulį“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

Gaurės skyriaus 5-7 klasių 

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

08 10.00 Tiriamieji darbai ,,Pipetavimas“/,,Mikrovaldklių 

valdovai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Šaltinio“ progimnazijos 8a 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

09 8.55  Tiriamieji darbai ,,Mikrovaldiklių valdovai: pažintis 

su Micro:bit“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazijos  

6, 7 klasių mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

09 15.00  Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (TAVA) 

tarybos posėdis STEAM centre: susipažinimas su 

laboratorijomis, veikla bei bendradarbiavimo 

galimybėmis 

STEAM atviros 

prieigos centras 

TAVA taryba STEAM centro 

komanda 

 

10 10.00  Paskaita ,,Atsinaujinančios energetikos plėtra ir 

prijungimas“ Kas tas gaminantis vartotojas? 

Pranešėjas - Dominykas Stonkus  

 

Nuotolinė vaizdo 

konferencija 

9-12 klasių mokiniai, 

mokytojai 

Registruotis iki  

2022-02-08  el. paštu 

tauragessteam@gmail.com 

STEAM centro 

komanda 

 

11 9.00  ,,Įdarbink saulės energiją“/,,Pirmieji žingsniai į 

programavimo pasaulį“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Šaltinio“ progimnazija,  

3e klasė 

STEAM centro 

komanda 

https://forms.office.com/r/wqmK6YKXt5
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11 11.00  Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena. Kodėl 

pasirinkau mokslininkės kelią? VDU mokslininkės, 

profesorės, habilituotos biomedicinos mokslų 

daktarės Vidos Mildažienės sėkmės istorija ir 

paskaita ,,Augalų komunikacija chemine kalba“ 

Nuotolinė vaizdo 

konferencija 

10-12 klasių mokiniai, 

mokytojai 

Registruotis iki  

2022-02-08 el. paštu 

tauragessteam@gmail.com 

STEAM centro 

komanda 

 

 
14 10.00  Žygaičių gimnazijos mokytojų pažintinis metodinis 

rytmetys  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Žygaičių gimnazijos 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

15 9.00  Kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai Šilutė STEAM centro komanda VšĮ ,,Tavo robotas“ 

 
21 9.00  Tiriamieji darbai ,,Pipetavimas“/,,Mikrovaldklių 

valdovai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazija,  

 8b klasė 

STEAM centro 

komanda 

22 8.00   Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“ STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Versmės“ gimnazija, IIIg 

klasė 

STEAM centro 

komanda 

23 8.00  Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“ STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Versmės“ gimnazija, IIIr 

klasė 

STEAM centro 

komanda 

23 14.30  M.Mažvydo progimnazijos mokytojų metodinė 

pažintinė popietė 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

24 8.45  Tiriamasis darbas ,,Pažintis su Micro:bit“ STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazija, 8b 

klasė 

STEAM centro 

komanda 

24 12.00  Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“ STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Versmės“ gimnazija, 

Tarptautinio bakalaureato 

programos mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

25 9.00  Edukaciniai užsiėmimai ,,Pirmieji žingsniai į 

programavimo pasaulį“/,,Spalvų virsmai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinė mokykla, 

3a klasė 

STEAM centro 

komanda 

28 10.00  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokinių 

kūrybinių darbų parodos ,,STEAM Užgavėnės” 

atidarymas 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

IUG ir IPUG mokiniai – 

darbų autoriai, jų mokytojos 

Tauragės PMMC ir  

Jovarų pagr. m-klos 

Dauglaukio ir Dacijonų 

IPUG mokytojos 

V.Šakienė 

L.Bagdonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Visą mėnesį Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Švietimo pagalbos/konsultacijos (specialiojo pedagogo) 

teikimas vaikui/tėvams   

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

Visą mėnesį Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Švietimo pagalbos/konsultacijos (logopedo) teikimas 

vaikui/tėvams  

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

Silvija Jankuvienė, 

logopedė 

Visą mėnesį 
Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Socialinio pedagogo konsultacijos teikimas 

vaikui/tėvams  

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Visą mėnesį 

Laikas derinamas 

iš anksto 

 

 

Surdopedagogo konsultacijos teikimas vaikui/tėvams  

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

arba tel. 869805630 

Anita Juščiūtė, 

surdopedagogė 

Vasario 1 d. 8.00-8.45 
Klasės valandėlė „Rašant pažįstu save“ 7kl. mokiniams „Šaltinio“ progimnazija Inga Stonienė, 

soc. pedagogė  

Vasario 8 d. 8.00-8.45 
Klasės valandėlė „Rašant pažįstu save" 8 kl. mokiniams „Šaltinio“ progimnazija Inga Stonienė, 

soc. pedagogė  

Vasario 3 ir 7 d. 15.30-17.00 
Kūrybiški rašymo užsiėmimai 

„Rašant pažįstu save“ 

PPT 

registruotis 

Inga Stonienė, 

mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
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6-8 kl.  mokiniams tauragesppt@gmail.com 

arba tel. 869805630 

soc. pedagogė 

Vasario mėn. 

pirmadieniais - 

ketvirtadieniais 

13.50-14.50 

Grupiniai užsiėmimai  - EQUIP programa delinkventinio 

elgesio paaugliams.  

Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Grupė suformuota 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Vasario 21 ir 24 

d. 
15.30 – 17.00 

Relaksaciniai užsiėmimai pedagogams PPT 

registruotis 

tauragesppt@gmail.com 

arba tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

 

Direktorė:               Karolina Vozbutaitė 
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