PATVIRTINTA
Tauragės pagalbos mokytojui
mokiniui centro direktoriaus
2020 m. birželio 1 d. įsakymu
Nr. V - 49
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO
VEIKLA 2021 M. BIRŽELIO 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

Kaina

Vieta

Dalyviai

1.

40 val. kvalifikacijos tobulinimo
programa „Šiuolaikinis ugdymas:
integruotas ugdymas, projektinis
mokymas“

0730

12.00

Iš „Aušros“
progimnazijos lėšų

Nuotoliniu
būdu

Tauragės „Aušros“
progimnazijos mokytojai

2.

8 val. konferencija - seminaras

17

12.00

Lukas Benevičius, VšĮ
Mokymosi mokykla vadovas,
lektorius, Patirčių slėnis
bendrakūrėjas. Sertifikuotas
Emobodiment, Art of
Hosting, patirtinio ugdymo
metodikų treneris,
Nesmurtinės komunikacijos
praktikas
Tauragės r. Skaudvilės
gimnazijos Batakių
pagrindinio
ugdymo skyriaus anglų
kalbos mokytoja metodininkė
Renata Bernotienė ir
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vida Kasputienė

Pažymėjimas
-1 eur.

Nuotoliniu
būdu

Įvairių dalykų mokytojai

„Pamokos netradicinėje erdvėje.
Pozityvios patirties sklaida
Erasmus+ projektų kontekste“

Būtina išankstinė
registracija.
Iš anksto registruotis iki
birželio 15 d. el. paštu
batakiai@hotmail.com

METODINĖ VEIKLA
Diena

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

Vieta

Dalyvauja

Organizatorius

3

15.00

Rajoninio 6-7 klasių mokinių rusų
dailyraščio konkurso darbų vertinimas.

kalbos M.Mažvydo
progimnazija arba
nuotoliniu būdu

Vertinimo komisijos nariai

L.Ugianskienė,
B.Valinčienė - M.Mažvydo
prog. V.Vaičekauskienė PMMC

8

12.45

Atvira integruota biologijos - geografijos pamoka Zoom platformoje
„Virtuali kelionė po Plynosios aukštapelkę“

Užsiregistravę pedagogai.
Registracija iki birželio 7d.
el.p.
egle.rupsiene@gmail.com
Vertinimo komisijos nariai

E.Rupšienė, G.Liutkienė –
„Šaltinio“ progimnazija

S.Radžiūnienė – „Versmės“
gimnazija,
G.Bandzinienė – Žalgirių
gimnazija,
A.Pocienė – M.Mažvydo
progimnazija
Tauragės r. Skaudvilės
gimnazijos Batakių pagr.
ugdymo skyriaus pedagogų
komanda

Rajoninių 1-2 ir 3-4 klasių mokinių dailaus rašto Nuotoliniu būdu
konkursų „Auksinė plunksna“ darbų vertinimas.

9

Nuo
13.00
val.
14.00

Rajono
chemijos
mokytojų
kolegialaus M.Mažvydo
bendradarbiavimo ir dalijimosi gerąja metodine progimnazija arba
patirtimi popietė.
nuotoliniu būdu,
Zoom platformoje

Rajono chemijos mokytojai

17

12.00

Rajoninė metodinė konferencija - seminaras Zoom platformoje
„Pamokos netradicinėje erdvėje. Pozityvios patirties
sklaida Erasmus+ projektų kontekste“

Užsiregistravę
konferencijos dalyviai ir
organizatoriai.

9-10

V.Vaičekauskienė PMMC

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

Laikas

Darbai pateikiami
iki birželio 1d.
8

Renginio pavadinimas ir temos
Rajoninis 6-7 klasių
dailyraščio konkursas.

mokinių

Vieta

rusų

kalbos Nuotoliniu būdu

Rajoninis 1-2 klasių mokinių dailaus rašto

Rajono ugdymo

Dalyvauja

Organizatorius

6-7 kl. mokiniai pagal
konkurso sąlygas.

L.Ugianskienė,
B.Valinčienė M.Mažvydo progimnazija
P.Vitkevičienė,

Dalyvauja 1-2 klasių

Pasirink
tu laiku.

9

12.00

10

Nuo birželio 1d.

konkursas „Auksinė plunksna“
Rajoniniam vertinimui darbai pateikiami iki 17.00
val. el.p. vilmovai@gmail.com
Rajoninis 3-4 klasių mokinių dailaus rašto
konkursas „Auksinė plunksna“
Rajoniniam vertinimui darbai pateikiami iki 17.00
val. el.p. vilmovai@gmail.com
Tauragės 2-4 kl. klasių mokinių informacinių
technologijų olimpiada

įstaigose

Tauragės rajono ugdymo įstaigų integruoto projekto
„Etno pynė Lietuvai“ pristatymas ir baigiamasis
renginys.

Tauragės
„Versmės“
gimnazijos
Facebook paskyroje
Virtuali erdvė
https://padlet.com/v
idajusciene/pv9x58
29r41d95vn

Respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda
„Vaikų kūryba vaikams“, skirta tarptautinei vaikų
gynimo dienai paminėti.

Rajono ugdymo
įstaigose
Tauragės „Šaltinio“
progimnazijos
lauko erdvėse

mokiniai pagal konkurso
nuostatuose numatytą
reglamentą.
Dalyvauja 3-4 klasių
mokiniai pagal konkurso
nuostatuose numatytą
reglamentą.
Užregistruotos miesto
mokyklų pradinių klasių
mokinių komandos ir jas
lydintys mokytojai,
vertinimo komisijos nariai.
Užsiregistravę ugdymo
įstaigų mokiniai ir
pedagogai.

R.Stumbrienė – „Šaltinio“
progimnazija,
V.Vaičekauskienė PMMC
R.Raudonienė, L.Putinienė
- „Aušros“ progimnazija,
V.Vaičekauskienė PMMC

Respublikos ugdymo įstaigų
priešmokyklinių grupių
vaikai, pedagogai, tėvai (
globėjai )

Vida Juščienė -Tauragės
Jovarų pag. mokyklos
Lauksargių skyrius

V.Kačiušė,
S.Jurgilienė,
J.Rimkuvienė,
L.Tamašauskaitė,
Š.Urbikaitė, N.Bekerienė
- „Šaltinio“ progimnazija
I.Altaravičienė „Versmės“ gimnazija

Informacija dėl renginio nukėlimo:
Rajoninis meninio skaitymo konkursas „Atmintie karti būk saldi“, skirtas B. Baltrušaitytės 80-osiosm gimimo metinėms iš šių mokslo metų yra perkeliamas į
kitų mokslo metų spalio mėnesio pradžią.

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

Vaida Mačiulienė,
psichologė

Visą mėnesį

Visą mėnesį

Visą mėnesį

Laikas derinamas
iš anksto

Laikas derinamas
iš anksto

Laikas derinamas
iš anksto

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

Švietimo pagalbos/konsultacijos (logopedo) teikimas
vaikui/tėvams

Socialinio pedagogo konsultacijos teikimas
vaikui/tėvams

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa (projektinė veikla)

Birželio 7d.

14.00-16.00

Birželio 3,10,17
d.

17 val. -19 val.

Projektinė veikla - iniciatyva „Keturlapis dobilas: sunku
rasti, laimė turėti 2021“ I, II, III edukaciniai užsiėmimai
su vaikais.

13.00

Metodinės diena su „Aušros“ progimnazijos VGK „SUP
turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sėkmės ir
sunkumai“.

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
ZOOM platforma
Dalyvauja iš anksto
užsiregistravę tėvai
Grupė suformuota

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė

spec. pedagogė

Silvija Jankuvienė,
logopedė

Inga Stonienė,
soc. pedagogė

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

Aušros progimnazija
Birželio 16d.

Lina Visockienė,

Specialistai

Vida Mejerienė

