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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. KOVO 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 

„Šiuolaikinės technologijos 

ugdymo procese“  

01, 

16-24 

18.00 Rita Katauskienė, 

Rasa Šliažienė, 

Rasa Skrodenienė, 

Jolanta Kiūdienė, 

Gintarė Kolesnikova -

Tauragės SMC mokytojos 

 Tauragės SMC Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais ? “ 4,5 

moduliai 

01,29 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 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

15 13.00 Lina Nevardauskienė, 

Tauragės l/d „Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir Milana 

Beišienė, Tauragės l/ d 

„Kodėlčius“ mokytoja 

Pažymėjimas 

-1 euras 

VRCM 

„Pušelė“ 
VRCM „Pušelė“ mokytojai 



priemonių rinkiniais ? “ 1  

modulis 

metodininkė 

4.  40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė 

pamokoje taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi“ 4 

modulis  „Grįžtamojo ryšio 

technikos pamokoje, kurios 

skatina tolesnį mokymąsi“ 

17 13.00 Prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė, VU Šiaulių 

akademija, ir doc. dr. 

Ramutė Gaučaitė, VU 

Šiaulių akademija 

Iš Tauragės 

Martyno 

Mažvydo 

progimnazijos 

lėšų 

Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos mokytojai 

5. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Sėkmingų darbo metodų 

taikymas ugdant specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių turinčius 

mokinius“  

2 modulis „Intraverbalinių 

įgūdžių ugdymas“. 

18 11.00 Vaida Abromavičienė, 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

spec. pedagogė 

Pažymėjimas 

-1 euras 

Tauragės 

PMMC 
Specialieji pedagogai, 

logopedai, pasirinkę programą, 

arba norintys dalyvauti 

 

Būtina išankstinė registracija, tie, 

kurie dar neužsiregistravo  

Iš anksto registruotis iki  kovo 

10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

6. 
40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Inovatyvūs mokymo(si) 

būdai“ 3 modulis 

„Patyriminis ugdymas“ 

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  kovo 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 
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METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 15.00 Geografijos mokytojų pasitarimas dėl Geografijos 

olimpiadų ,,Mano gaublys“  darbų vertinimų. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Geografijos mokytojai D.Kiniulienė – PMMC 

2 15.00 Rajono technologijų mokytojų tikslinės grupės 

pasitarimas dėl technologijų olimpiados organizavimo 

ir vykdymo. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Tiklinės grupės nariai D.Kiniulienė – PMMC 

3 Bus 

patiksl

intas 

Geografijos olimpiados ,,Mano gaublys“ 6-8 klasių 

grupės darbų vertinimas. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Vertinimo komisjos nariai D.Kiniulienė – PMMC 

4-7 Bus 

patiksl

intas 

Geografijos olimpiados ,,Mano gaublys“ 9-12 klasių 

grupės darbų vertinimas 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Vertinimo komisjos nariai D.Kiniulienė – PMMC 

16 13.30 Metodinė popietė - atviros veiklos pristatymas 

ikimokyklinio ugdymo mokytojams 

„Svečiuose linksmasis profesorius“ 

VRCM „Pušelė“ Užsiregistravę ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

Registruotis el. paštu 

kiniuliened@gmail.com 

  

G. Petrikauskienė ir 

D.Norvaišaitė – VRCM 

„Pušelė“ 

23  9.35 Atvira integruota  anglų kalbos ir informacinių 

technologijų  pamoka 8 kl. „Šiuolaikinis jaunimo 

bendravimas“. 

Žygaičių gimnazija Užsiregistravę mokytojai R.Jankauskienė, L. 

Čeponienė - Žygaičių 

gimnazija 

24-25 Technologijų olimpiados darbų vertinimas. Bus patikslinta Vertinimo komisijos nariai D.Kiniulienė – PMMC, 

A.Paulauskienė – 

„Šaltinio“ progimnazija 
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

2  Geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 6 - 8 klasių 

mokiniams.  

6 klasės – 9.00 – 10.00 val. 

7 klasės – 11.00 – 12.00 val. 

8 klasės – 13.00 – 14.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Užregistruoti 6 – 8 klasių 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

D.Kiniulienė – PMMC  

3  Geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 9-12 klasių 

mokiniams. 

9-10 klasės – 9.00 – 10.00 val. 

11-12 klasės – 11.00 – 12.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Užregistruoti 9-12 klasių 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

D.Kiniulienė – PMMC 

3 8.30-

20.00 

Tarptautinis matematikos konkursas  PANGEA 

2020  II etapas  (regiono mokykloms).  

Dalyvaujančiųjų 

pasirinkta  

Mokiniai, pakviesti į II 

etapą 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazija 

–  

L. Zobėlienė,  

V. Baltrušaitienė, 

S. Macienė   

10 12.00 Tauragės regiono 8-9 klasių mokinių internetinis 

diktanto rašymo konkursas  

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje  

Užregistruoti Tauragės 

regiono švietimo įstaigų 

moksleiviai ir jų mokytojai.  

 V.Jucienė, 

G.Kolesnikova - 

Žalgirių gimnazija 

17 Bus 

patiksl

intas 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajoninis 

etapas (9-12 kl.) 

Bus ptikslinta Užregistruoti 8-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

D.Kiniulienė – PMMC 

ir geografijos mokytojai. 

17 Tarp 

8.00 -

11.00 

val. 

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 

2022“ 

Rajono ugdymo 

įstaigos 

Užsiregistruoti mokiniai. V.Vaičekauskienė – 

PMMC ir rajono 

matematikos mokytojai. 

22 13.00 Rajoninis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas 5 

klasių mokiniams „Penktokų iššūkis“ 

(registracija pagal nuostatus) 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Rajono mokyklų 5 klasių 

mokinių komandos  

L.Norgailienė, 

D.Albrechtienė, 

V.Maslauskienė, 



 L.Šaltienė, B. Kelpšaitė-

Mozurkevičienė – 

„Šaltinio“ progimnazija 

23 13.00 Rajoninis viešojo kalbėjimo konkursas 

,,Atėjau, pasakiau, sužavėjau“ 

(registracija iki kovo 10 d. pagal konkurso nuostatus) 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija  

Užregistruoti rajono 

mokyklų 9-12 kl. 

moksleiviai. 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytojos. 

24 9.00 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis 

etapas (5-12 kl.). 

Rajono ugdymo 

įstaigos 

Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo, vertinimo 

komisija. 

D. Kiniulienė – PMMC 

ir sudaryta rajono 

technologijų tikslinė 

grupė. 

25 8.15 – 

12.00 

Rajoninė priešmokyklinių ir pradinių klasių mokinių 

netradicinė diena ,,Gandro diena“ 

Tarailių 

progimnazija 

Veiklas stebėti kviečiami 

mokyklų pradinių klasių 

mokytojai. 

O.Naujokienė, 

R.Maselskienė, 

N.Baublienė, 

L.Rimkuvienė, 

G.Kavaliauskienė, 

J.Šermukšnienė - 

Tarailių progimnazija 

Kovo 11 – 25 d. Rajoninis kūrybinis konkursas ,,Frazeologizmų 

vartojimas kalbų pamokose“ (integracija su daile, 

technologijomis, IT). 

Dalyvių registracija iki. kovo 11 d. 

Konkurso darbų pristatymas iki kovo 25d.) 

Skaudvilės 

gimnazija 

Tauragės rajono mokyklų 8 

– 10 klasių moksleiviai 

G.Simanauskienė, 

K.Monstavičienė, 

J.Mockienė, 

J.Kvietkienė ir 

V.Ivoškienė - 

Skaudvilės gimnazija  

Kovo 1 d.- 

balandžio 22 d. 

Rajoninis piešinių konkurso „Šeima- vertybė, 

džiaugsmas, šiluma“, skiriamas šeimos metams 

paminėti.  

Darbus pristatyti PMMC metodininkei Daivai 

Kiniulienei iki balandžio 22 d. 

Tauragės katalikų 

moterų draugija 

1-12 klasių moksleiviai D. Kiniulienė -  

R. 

Černiauskienė, Tauragės 

katalikių moterų 

draugija.  

 

Kovo 1-31 d.  Rajoninė ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali 

nuotraukų paroda „Mes - mažieji inžinieriai“.  

(pagal renginio nuostatus) 

L. d. „Kodėlčius“ Užregistravę parodos 

dalyviai 

L.Nevardauskienė, 

M.Beišienė - l. d. 

„Kodėlčius“  

Kovo 1 d.- 

balandžio 8d. 

Respublikos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių fotografijų konkursas „Žemės mintys“ 

Tauragės r. 

Skaudvilės ugdymo 

Užregistruoti konkurso 

dalyviai. 

Tauragės r. Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės 



ir vaiko gerovės 

centro 

centro pedagogų 

komanda 

2022-

03(04) 

 Vokiečių kalbos dailyraščio konkursas (6-8 kl.). Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Užregistruoti mokiniai Rajono mokyklų 

vokiečių k. mokytojai. 

 

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 

 
 

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

Edukacinių užsiėmimų, tiriamųjų darbų temos bei registracijos nuoroda į BALANDŽIO – BIRŽELIO  mėnesio užsiėmimus bus atsiųsta į 

mokyklas iki 2022 m. kovo  15 d. 

 

Mokytojai, atlydintys mokinius į STEAM centro užsiėmimus, kartu su centro metodininkais veda užsiėmimus. Viename 

užsiėmime dalyvauja ne daugiau nei 15 mokinių. Jeigu atvykstanti grupė didesnė ji dalijama į grupes ir reikia antro lydinčio 

mokytojo. 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

2 8.50 – 

9.35 

9.55-11-

40 

,,Mikrovaldiklių valdovai: pradedame nuo Micro:bit” 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos 

 5 klasė mokiniai ir mokytoja 

I. Ambrozienė 

STEAM centro 

komanda 

2 9.30 -

12.30 

Tiriamasis darbas ,,Vėjo savybės ir parametrai“  

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 8 

klasės mokiniai ir lydintys 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

2 9.00 -

9.45 

Edukaciniai užsiėmimas pradinių klasių mokiniams: 

,,Vanduo ir jo tirpumas”, „Ikriukai“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 2 klasė mokiniai 

STEAM centro 

komanda 



 ir mokytoja Lina Latožienė 

2 15.00 - 

16.30 

Konsultacija dėl tiriamųjų darbų ir praktinis 

užsiėmimas ,,Pipetavimas” biologijos ir chemijos 

mokytojams, dirbantiems 7-12 klasėse 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Užsiregistravę regiono 

biologijos ir chemijos 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

 

3 10.00 – 

11.40 

Edukaciniai užsiėmimai Jovarų pagrindinės 

mokyklos 1a klasės mokiniams: ,,Vanduo ir jo 

tirpumas“ ir ,,Programavimo pradmenys“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

1a klasė mokiniai  ir 

mokytoja Nideta 

Kaluževičienė 

STEAM centro 

komanda  

3 15.00 – 

17.00 

Jurbarko r. gamtamokslinių dalykų mokytojų 

metodinio būrelio narių metodinė popietė (ir 

„Pipetavimas“. 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Užsiregistravę Jurbarko 

rajono ugdymo įstaigų 

gamtamokslinių  dalykų 

mokytojai  

STEAM centro 

komanda 

4 9.30 – 

12.30 

Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vadovų metodinis 

rytmetys ,,STEAM centro galimybės: pažintinės 

edukacijos ir tiriamieji darbai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Užsiregistravę Klaipėdos 

rajono ugdymo įstaigų 

vadovai 

STEAM centro 

komanda 

9 9.00 – 

13.00 

Tiriamasis darbas ,,Fotosintezė“  

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, III klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos, III klasės 

mokiniai ir lydintys 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

9 15.00 – 

17.00 

Konsultacija regiono gimnazijų fizikos mokytojams 

dėl fizikos/inžinerijos ir alternatyviosios energetikos 

tiriamųjų darbų 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Užsiregistravę regiono 

fizikos mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

15 13.00 – 

14.30 

Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“  Tauragės Versmės 

gimnazijos IV kl. mokiniams 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Versmės 

gimnazijos IV kl. mokiniai ir 

lydintis mokytojas 

STEAM centro 

komanda 

16 9.00 – 

9.40 

Edukaciniai užsiėmimai Martyno Mažvydo 

progimnazijos PUG -D mokiniams: ,,Pirmoji pažintis 

su robotais“ ir  ,,Ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Martyno Mažvydo 

progimnazija PUG -D 

mokytoja D. Klėtkienė 

STEAM centro 

komanda 

16 11.00 – 

11.40 

Edukaciniai užsiėmimai Martyno Mažvydo 

progimnazijos PUG –C  mokiniams: ,,Pirmoji 

pažintis su robotais“ ir  ,,Ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Martyno Mažvydo 

progimnazija PUG-C  

Mokytoja L.Čepauskienė 

STEAM centro 

komanda 

16 15.00 -

17.00 

Konsultacija regiono progimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų fizikos mokytojams dėl fizikos/inžinerijos ir 

alternatyviosios energetikos tiriamųjų darbų 

STEAM atviros 

prieigos centras 

tvaraus vystymosi, 

žaliosios ir 

alternatyviosios 

Užsiregistravę regiono 

fizikos mokytojai 

STEAM centro 

komanda 



energetikos 

laboratorijoje 

17 11.00 – 

11.45 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Aušros“ progimnazijos, 4a 

klasės mokiniams ,,Žvilgsnis į programavimo 

pasaulį“ 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Aušros“ progimnazijos 4a 

klasės mokiniai, mokytoja 

Eslanda Mikavičienė 

STEAM centro 

komanda 

17 14.00 – 

16.00 

Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“  Tauragės Versmės 

gimnazijos I kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos I kl. mokiniai ir 

lydintis mokytojas 

STEAM centro 

komanda 

18 10.00 – 

10.45 

Edukaciniai užsiėmimai Jovarų pagrindinės 

mokyklos Gaurės skyriaus 2 klasės mokiniams 

,,Vanduo ir jo tirpumas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

Gaurės skyriaus 2 klasės 

mokiniai ir mokytoja 

STEAM centro 

komanda 

18 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“ ir 

Tauragės Tarailių pagimnazijos 8 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tarailių progimnazijos 8 

klasės mokiniai ir lydintis 

mokytojas 

STEAM centro 

komanda 

21 10.00 – 

11.30 

Trečiojo amžiaus universiteto studentų rytmetys 

Tauragės STEAM centre 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Trečiojo amžiaus universiteto 

studentai  

STEAM centro 

komanda 

22 9.00 – 

12.30 

Tiriamasis darbas ,,Dirbtinis inkstas“ Šilalės Simono 

Gaudėšiaus gimnazijos III klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos III klasės 

mokiniai ir lydintis 

mokytojas. 

STEAM centro 

komanda 

23 8.00 – 

14.30 

Patyriminė diena STEAM centre Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 5-7 klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazijos 5-7 

klasių mokiniai ir mokytoja 

Aida Vaičiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

24 10.00- 

14.00 

Tiriamasis darbas ,,Pipetavimas“,  

Edukacijos ,,IT/robotika – mikrovaldikliai“ ir 

,,Saulės mechanika“ Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8b klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8b klasės 

mokiniai ir mokytoja 

D.Ramanauskienė 

STEAM centro 

komanda 

29 8.00 - 

11.00 

Tiriamasis darbas ,,Fotosintezė“ Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos III klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos III kl. mokiniai ir 

lydintis mokytojas 

STEAM centro 

komanda 

30 10.00 – 

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai: ,,Kelionė į programavimo 

pasaulį”/ ,,Įdarbink saulės energiją“ Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės centro 8- 9 klasių 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Skaudvilės ugdymo ir vaiko 

gerovės centro 8- 9 klasių 

mokiniai ir lydintys 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 



31 15.00 – 

16.30 

Regiono IT mokytojų pažintis su tiriamuoju darbu 7-

8 klasių mokiniams „Mikrovaldiklių valdovai“  

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Užsiregistravę regiono IT 

mokytojai. 

Registruotis iki kovo 18 d. 

el.p. vilmovai@gmail.com 

STEAM centro 

komanda 

2022-04-01 Edukaciniai užsiėmimai: ,,Kelionė į programavimo 

pasaulį”/ ,,Įdarbink saulės energiją“ Tauragės 

Martyno Mažvydo progimnazijos 1d klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 1d klasės 

mokiniai, Mokytoja A. 

Girskytė-Mockienė 

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 

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 

mailto:tauragesppt@gmail.com
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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 

Kovo 1 d. 8.00-8.45 
Klasės valandėlė  „Rašant pažįstu save" 8 kl. mokiniams „Šaltinio“ progimnazija 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė  

Kovo 8 d. 8.00-8.45 
Klasės valandėlė  „Rašant pažįstu save" 8 kl. mokiniams Šaltinio progimnazija 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė  

Kovo 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 

Kovo 14 ir 17 d 15.30 – 16.50 

Relaksaciniai užsiėmimai tėvams „Ramūs tėvai – 

laimingi vaikai“ 

PPT 

registruotis 

tauragesppt@gmail.com 

arba tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                          Karolina Vozbutaitė 
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