PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui
mokiniui centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. V - 138
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2019 M. GRUODŽIO MĖN.
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.

Seminaro pavadinimas

2.

6 val. seminaras „Vaikų
savireguliacijos ugdymas pasitelkiant
žaidimus“
6 val. seminaras „Sėkminga kalbos
sutrikimų prevencija ankstyvajame
amžiuje“

3.

6 val. seminaras „Kalėdų
belaukiant“

Diena
3

Laikas
13.00

5

10.00

9

13.00

Lektoriai

Kaina

Vieta

Dalyviai

Rasa Leškienė, Jolita
Ječienė, Tauragės
„Versmės“ g. mokytojos
metodininkės.
Gitana Budginienė
Tauragės „Versmės“ g.
ir Jovarų pagr. m-klos
mokytoja metodininkė.
Milda Valantiejūtė
Tauragės „Versmės“ g.
neformaliojo ugdymo
mokytoja
Psichologė Eglė
Gudelienė

Pažymėjimas
– 1 eur.

„Versmės“
gimnazija

„Versmės“ gimnazijos
mokytojai

Iš VRCM
„Pušelė“ lėšų

VRCM
„Pušelė“

VRCM „Pušelė“ auklėtojos ir
mokytojos

Pažymėjimas
– 1 eur.

l/ d „
Ąžuoliukas“

l/ d „Ąžuoliukas“ auklėtojos

Aušra Eristi, Tauragės l/
d „Ąžuoliukas“
logopedė

4.

6 val. seminaras „Simuliaciniai
žaidimai ugdomojoje veikloje“

11

10.00

5.

6 val. seminaras „Žmogaus ego
būsenų žinojimas – kelias į sėkmingą
bendravimą“

12

14.00

Kviečiame visus, norinčius:
sužinoti, kas yra transakcinė analizė;
suprasti savo ir kitų EGO būsenas, jų
įtaką gyvenime; išmokti efektyviai
bendrauti su kitais, taikant transakcinę
analizę gynenime;
formuoti sąmoningumą, panaudojant
POINTS OF YOU metodą. Tai
patyriminis seminaras, kurio metu
taikomi aktyvūs mokymosi metodai

LL3 projekto mokyklų lyderystės
renginys „VAIKUI“ Tvarumo
perspektyvos“

13

7.

6 val. seminaras „ Patyriminis
ugdymas - naujos vaikų kartos
ugdymo metodas“

13,
14

Tikslinama

8.

LL3 projekto kūrybinės komandos
konsultacija

16

10.00

9.

6 val. seminaras „Pamokos studija“
ir mokytojų grįžtamasis ryšys vienas
kitam“

19

9.30

10.

6 val. seminaras „Refleksija: kaip ją
panaudoti kokybiškam grįžtamajam

20

9.30

6.

Lukas Benevičius,
švietimo konsultantas,
inovatorius
Dalia Klumbienė,
psichologė, VšĮ Meno
psichologijos centro
įkūrėja. Jolita
Skirpstaitienė, mokytoja
metodininkė, švietimo
vadybos magistrė,
sertifikuota Points of
You lektorė.

9.30

Nemokamas

„Šaltinio“
progimnazija

13 eurų

PMMC
(Aerodromo
g. 6)

Būtina išankstinė registracija
Iš anksto registruotis
iki gruodžio 3 d. el. paštu
murauskaite.inga@gmail.com

Nemokamas

„Šaltinio“
progimnazija

Iš Skaudvilės
g. lėšų

Kuršių 1,
Palanga

Nemokamas

PMMC
(Aerodromo
g. 6)

LL3 projekto kūrybinės
komandos nariai

Nemokamas

PMMC
(Aerodromo
g. 6)

Nemokamas

PMMC
(Aerodromo

LL3 Tauragės savivaldybės
projekto dalyviai iš rajono
mokyklų (3 atstovai iš
kiekvienos projekte
dalyvaujančios mokyklos)
LL3 Tauragės savivaldybės
projekto dalyviai iš rajono

Kotryna Gotberg,
psichologė, UAB
„PRIMUM ESSE"
mokymo grupės vadovė
Saulė Paulikienė,
Palangos Vlado
Jurgučio pagrindinės
mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Kotryna Gotberg,
psichologė, UAB
„PRIMUM ESSE"
mokymo grupės vadovė
Eglė Daunienė, VU
Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų
instituto dėstytoja
Julija Ladygienė,

LL3 Tauragės savivaldybės
projekto dalyviai iš rajono
mokyklų (3 atstovai iš
kiekvienos projekte
dalyvaujančios mokyklos)
Visi norintys

LL3 Tauragės savivaldybės
projekto dalyviai iš rajono
mokyklų (3 atstovai iš
kiekvienos projekte
dalyvaujančios mokyklos) ir
projekto kūrybinė komanda
Skaudvilės gimnazijos
mokytojai

ryšiui

švietimo konsultantė

6 val. seminaras „Mokinių
pasiekimų ir pažangos
į(si)vertinimas“

11.

23

10.00

Vitalija Dziuričienė,
Panevėžio „Vyturio“
progimnazijos direktorė

g. 6)
Iš „Versmės“
g. lėšų

„Versmės“
gimnazija

mokyklų (3 atstovai iš
kiekvienos projekte
dalyvaujančios mokyklos)
„Versmės“ gimnazijos
mokytojai

METODINĖ VEIKLA
Diena

Laikas

5

18.00

6

12.00

10

13.00

11

15.00

Renginio pavadinimas ir temos

Dalyvauja

Organizatorius

Tikybos mokytojų pasitarimas dėl rajoninių renginių Tauragės Švč.
organizavimo mokiniams.
Trejybės parapijos
namai
Vilniaus Goethes instituto projekto „CLILIG „Šaltinio“
@Litauen / Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko progimnazija
mokymas Lietuvoje“.
Rajoninė atvira integruota vokiečių kalbos ir pradinio
ugdymo pamoka „Nikolaustag“.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios M.Mažvydo
metodinės patirties sklaidos popietė „Kūrybinės progimnazija
dirbtuvėlės“.

Tikybos mokytojai.

K.Tymalkienė –
Žalgirių gimnazija

Mokinių komandos ir
vokiečių kalbos mokytojai.

N.Juknienė – „Šaltinio“
progimnazija.

Užsiregistravusios
priešmokyklinio ugdymo
mokytojos.
Registruotis iki gruodžio 6 d.
el.p. ambrolat@gmail.com

Rajono geografijos mokytojų metodinė popietė.

Žalgirių gimnazija

Geografijos mokytojai

VRCM „Pušelė“

Respublikos ikimokyklinio
ugdymo įstaigų pedagogai

PMMC

Vertinimo komisijos nariai.

R.Ambrolaitienė,
L.Čepauskienė,
D.Kerpė, D.Klėtkienė
R.Tverijonienė –
Martyno Mažvydo
progimnazija
J. Orlovienė „Versmės“ gimnazija,
G.Staukienė – Žalgirių
gimnazija
VRCM „Pušelė“
pedagogų ir pagalbos
specialistų komanda.
V.Vaičekauskienė –
PMMC,
K.Vaičaitis – Tauragės

12

10.00

Respublikinė metodinė - praktinė konferencija
„Pažink. Atrask. Patirk.“

12

15.00

Rajoninio piešinių konkurso
akimis“ darbų vertinimas.

„Korupcija

Vieta

vaiko

12

11.35
(4pam.)

Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Dalelyčių rašyba ir
vartojimas“ 8 kl.

Tauragės r.
Žygaičių gimnazija

17

8.55 9.40
(2pam.)

Atvira integruota anglų kalbos - fizikos pamoka
pirmoje gimnazijos klasėje „Christmas Lab“.

Tauragės Žalgirių
gimnazija, 234 kab.

17

11.55
(5pam.)

Atvira pamoka - praktikos darbas „Maisto medžiagos „Aušros“
maisto produktuose“ (7 kl.).
progimnazija 314
kab.

17

12.00

Respublikinio mokinių rašinių konkurso
„Deimančiukai“ mūsų aplinkoje“, skirto Juozo
Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms
ir Vaižganto metams paminėti darbų taisymas.
Metodinė popietė rajono anglų kalbos mokytojams
„Sharing is Caring“.

18

14.00

Dalyvauja užsiregistravę
mokytojai.
Registruotis el.p.
giedre.nausedaite@gmail.co
m
Dalyvauja užsiregistravę
mokytojai.
Registruotis el.p.
gintare.serlinskyte@gmail.co
m
Dalyvauja užsiregistravę
mokytojai.
Registruotis el.p.
aidavaiciuniene@gmail.com

„Šaltinio“
progimnazija

Vertinimo komisijos nariai

Tauragės Žalgirių
gimnazija

Rajono anglų k. mokytojai

r. sav.
G. Statkuvienė –
Žygaičių gimnazija.

V. Jucienė,
G.Kolesnikova,
D.Ramanauskienė Žalgirių gimnazija
A.Vaičiūnienė „Aušros“ progimnazija

„Šaltinio“
progimnazijos lietuvių
k. mokytojai.
V.Jucienė,
G.Kolesnikova Žalgirių gimnazija

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI
(RENGINIAI MOKINIAMS)

Data

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

2

8.45

3

12.00

Respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir
dorinio ugdymo konkurso – parodos „Kūryba ir
saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“. Tema –
„Mano angelas sargas“ parodos atidarymas ir darbų
vertinimas.
Kūrybinės dirbtuvės „Kartu negalią paverskime
galia“.

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

„Šaltinio“
progimnazija

Visi norintys.

A.Paulauskienė,
A.Gailiuvienė, A.Šlimas
– „Šaltinio“
progimnazija.

Jovarų pagrindinė
m-kla

Užregistruoti mokiniai ir
juos lydintys asmenys.

L.Visockienė – PMMC,
N.Juščiuvienė – Jovarų
pagr. m-kla.

3

10.00

Darbus pristatyti
iki gruodžio 6d.

6

9.00

11

16.00

13

10.00

17

201912-12

2019 m. lapkričio

Piešinių konkurso respublikos mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių „Piešiu gyvenimą“
baigiamasis renginys ir apdovanojimai.

Tauragės
r. Piešinių konkurso dalyviai.
Skaudvilės
specialioji mokykla

Rajoninis 7-10 klasių mokinių piešinių konkursas PMMC
„Korupcija vaiko akimis“.

Regiono BLM moksleivių 6 - asis kalėdinis tinklinio Vaikinai
žaidžia
turnyras mero taurei laimėti.
,,Versmės“
gimnazijos sporto
salėje.
Merginos žaidžia
Jovarų pagrindinėje
mokykloje
Regiono dailės mokytojų plenero „Rudenėjančios Tauragės r. sav.
gamtos etiudai“ darbų parodos atidarymas.
B.Baltrušaitytės
viešosios
bibliotekos
skaitykla
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso Muzikos mokykla
„Dainų dainelė“ rajoninis etapas.

Užregistruotos komandos

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

Užregistruoti mokiniai ir IT
mokytojai

Žalgirių gimnazija

Lauksargių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio Tauragės r. sav.
ugdymo grupės vaikų kūrybinių darbų paroda B.Baltrušaitytės
„Apšerkšniję mūsų žiemos“.
viešosios
bibliotekos
Vaikų literatūros
skyrius
Rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių Tarailių

Dalyviai -Jurbarko,
Pagėgių, Šilalės ir Tauragės
rajonų dailės mokytojai.

Užregistruoti rajono
ugdymo įstaigų vaikai ir
mokiniai

Visi norintys.

Tauragės r. Skaudvilės
specialiosios mokyklos
pedagogų komanda.
V.Vaičekauskienė –
PMMC,
K.Vaičaitis – Tauragės
r. sav.
V.Januševičienė –
„Versmės“ gimnazija

J.Navickienė,
J.Ogintaitė - Tauragės
MKC, VKarbauskienė,
Tauragės MKC ir
„Aušros“ progimnazija.
A.Petraitis - Muzikos
mokykla,
V.Vaičekauskienė –
PMMC.
R.Remeikienė – Žalgirių
gimnazija.
V.Vaičekauskienė PMMC
V.Juščienė – Lauksargių
pagr. m-kla.

Tarailių progimnazijos

11 d. – 2019 m.
gruodžio 9 d.

darbų konkursas iš antrinių žaliavų „Kalėdų eglutės progimnazijos
pasaka“.
ikimokyklinio
ugdymo skyrius.

ikimokyklinio ugdymo
skyriaus pedagogai.

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Diena
Visą mėnesį

Laikas

Veikla
Vaiko gebėjimų vertinimas. Asmens galių ir sunkumų,
raidos ypatumų ir sutrikimų, pedagoginių, psichologinių
asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi
poreikių vertinimas.
Specialiųjų poreikių vaikų tėvų, mokytojų, specialistų
konsultavimas bei metodinė pagalba.

II, III, V
8.00 – 12.00

Visą mėnesį

IV 8.00-12.00

Visą mėnesį

I 12.00-17.00
IV 13.00-16.00
V 12.30-13.30

Vieta
PPT
(registruotis iš anksto)

Atsakingi

PPT specialistai

PPT

PPT specialistai

Individualios psichologo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Vaida Mačiulienė,
psichologė

Individualios specialiojo pedagogo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Lina Visockienė,

III
13.00-16.00

Individualios logopedo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Silvija Jankuvienė,
logopedė

I 13.00-16.00
IV 13.00-17.00

Individualios socialinio pedagogo konsultacijos.

PPT
(registruotis iš anksto)

Inga Stonienė,
soc. pedagogė

Gruodžio 03 d.

12.00

Kūrybinės dirbtuvės „Kartu negalią paverskime galia 2019 “,
skirtas tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti (dalyvauja iš
anksto užregistruoti Tauragės rajono mokiniai).

Gruodžio 09 d.

16 val.

Visą mėnesį

I 8.00-12.00
III 13.00-16.00
IV 13.00-16.00

Visą mėnesį
Visą mėnesį

Gruodžio mėn.
ketvirtadieniais

Trukmė 4 val.
15.30 val.

Informacinis renginys tėvams „Socialinio emocinio ugdymo
ABC“.
Savęs pažinimo su meno terapija užsiėmimai skirti
12-18 m. mokiniams (dalyvauja iš anksto užsiregistravę
mokiniai)

Konsultacijai ar vaikų vertinimui registruotis telefonu: 71511
I, II, III, IV 8.00-17.00 V 8.00-16.00

Jovarų pagrindinė
mokykla
Aerodromo g.6,
Tauragė
(registruotis iš anksto)
PPT

spec. pedagogė

Lina Visockienė,
spec. pedagogė
Vaida Mačiulienė,
psichologė
Inga Stonienė,
soc. pedagogė

Direktorė

Vida Mejerienė

