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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2021 M. VASARIO 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 Die-

na 

Lai- 

kas 

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai 

1. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokymosi proceso 

organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

Moodle" 

1,8, 

15, 

22 

16.00 Aušra Žylienė, Tauragės 

„Versmės“ g. mokytoja 

metodininkė 

 SMC Suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai 

2. 40 val. mokymai „Patyriminis ir 

savivaldus mokymas (is) “ 2 

modulis  „Savivaldus mokymas(is)“ 

17 9.00 Prof. dr. Aušra Kazlauskienė, 

ŠU, ir doc. dr. Ramutė 

Gaučaitė, ŠU 

Iš Jovarų 

pagr. m-klos 

lėšų 

Jovarų pagr. 

m-kla 
Jovarų pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

3. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Į mokymosi sėkmę 

orientuotas mokymosi 

organizavimas“ 3 modulis „Mokymo 

(si) savivaldumas“ 

19 10.00 Audronė Šarskuvienė, 

Nacionalinės švietimo 

agentūros projekto „Kokybės 

krepšelis“ metodininkė, 

bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos kokybės vertinimo 

vadovaujančioji vertintoja, 

mokytoja ekspertė 

Iš Vilniaus 

Baltupių 

progimnazi-

jos lėšų 

Vilniaus 

Baltupių 

progimnazija 

Vilniaus Baltupių 

progimnazijos mokytojai 

4. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Į mokymąsi orientuotas 

24, 

25 

14.00 Audronė Šarskuvienė, 

Nacionalinės švietimo 

Iš „Versmės“ 

gimnazijos 

„Versmės“ 

gimnazija 
„Versmės“ gimnazijos 

mokytojai 



mokymas“ 3 modulis  „Mokinių 

mokymas mokytis“ 

agentūros projekto „Kokybės 

krepšelis“ metodininkė, 

bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos kokybės vertinimo 

vadovaujančioji vertintoja, 

mokytoja ekspertė 

lėšų 

5. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Reflektyvaus 

mokymo(si) principų įgyvendinimas 

klasėje“  2 modulis 2 grupei 

25 10.00 Julija Ladygienė; Vaiva 

Stanionė ir Skaistė 

Lazdauskaitė. Reflectus 

(UAB „Refleksija”) 

 „Šaltinio“ 

progimnazija 
„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytojai 

6. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Patyriminis mokymas. 

Samprata ir praktika“ 1 modulis 

„Patyriminio ugdymo(si) strategija: 

mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ 

Kovo 

1 d. 

15.00 dr. Aistė Dromantaitė, 

Klaipėdos socialinių mokslų 

kolegija 

13 eurų  

(visos 

programos 

kaina 61 

euras) 

Nuotolinis  Visi norintys 

 

Būtina išankstinė 

registracija  

Iš anksto registruotis  

iki  vasario 17 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.

com 

 

INFORMACIJA  MOKYTOJAMS, DARŽELIŲ AUKLĖTOJAMS 

 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Patyriminis mokymas. Samprata ir praktika“ vyks kovo – gruodžio mėnesiais. Kaina 61 

euras. Galima mokėti už visą programą 61 eurą ir dalimis už kiekvieną dieną ( 13 eurų už 1 modulį ir po 12 eurų už 2-5 modulius). 

Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors vieną dalį, išduosime pažymą apie išklausytą programos dalį.  

 

 Pirmas modulis „Patyriminio ugdymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ ( lektorė - dr. Aistė Dromantaitė, Klaipėdos socialinių 

mokslų kolegija) kovo 1 d. 15 val. Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  vasario 17 d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com 

1. Antras modulis „Patyriminio ugdymo(si) taikymo ypatumai ugdymo procese“ 

2. Trečias modulis „Patyriminio ugdymo(si) metodai“ 

3. Ketvirtas modulis „Ugdomasis vertinimas patyriminio ugdymo (si) procese“ 

4. Penktas modulis „Patyriminio ugdymo(si) kokybės kriterijai“ 

5.  

Lektoriai – Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos dėstytojai 
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METODINĖ VEIKLA 
 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

4 15.00 Nuotolinis rajono katalikų tikybos mokytojų 

susirinkimas.  

ZOOM platforma Katalikų tikybos mokytojai K.Tymalkienė – 

Žalgirių ir „Šaltinio“ 

progimnazijos 

mokytoja. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

10 15.00 Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

rajoninio etapo darbų vertinimas. 

(darbai pateikiami iki vasario 5d. siunčiant el.p. 

vilmovai@gmail.com) 

ZOOM platforma Vertinimo komisijos nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

11 15.00 Rusų kalbos mokytojų pasitarimas dėl rusų kalbos 

olimpiados darbų vertinimo. 

ZOOM platforma Vertinimo komisijos nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

23 15.00 Rajono dailės mokytojų tikslinės grupės pasitarimas 

dėl dailės olimpiados vykdymo. 

ZOOM platforma Dailės mokytojų tikslinės 

grupės nariai. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

23-25 Tauragės r. kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių 

lietuvių kalbos dailyraščio rašymo konkurso ,,Ir graži 

ta mūs kalba gimtoji“ darbų vertinimas. 

 Sudaryta vertinimo komisija O.Balčiauskienė, 

L.Šatkuvienė, 

A.Lobinienė, 

R.Černauskienė - 

Jovarų pagr. mokykla 

Gaurės skyrius. 

24 15.00 Rajono vokiečių kalbos mokytojų pasitarimas dėl 

suplanuotų veiklų vykdymo 

ZOOM platforma  V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

25 15.00 Dailės olimpiados darbų peržiūra ir vertinimas ZOOM platforma Vertinimo komisijos nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

26 15.00 Istorijos mokytojų pasitarimas dėl istorijos 

olimpiados darbų vertinimo. 

ZOOM platforma Vertinimo komisijos nariai  

Vasario 22-26 

(data ir laikas bus 

patikslinti) 

Rajono technologijų mokytojų tikslinės grupės 

pasitarimas dėl Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiados rajoninio etapo organizavimo ir 

vykdymo. 

ZOOM platforma Tikslinės grupės nariai V.Vaičekauskienė – 

PMMC, 

A.Paulauskienė – 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

 

 



OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 15.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso, 

Tauragės rajono etapo baigiamasis renginys. 

ZOOM platforma Konkurso dalyviai, jų 

mokytojai ir vertinimo 

komisijos narai. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

4 11.00 Respublikinis viešojo kalbėjimo anglų kalba 

konkursas 7-8 klasių mokiniams „Working together 

for an effective and equitable response: quarantine 

life.“ 

ZOOM platforma Užregistruoti respublikos 7-8 

klasių mokiniai ir sudaryta 

vertinimo komisija. 

„Šaltinio“ progimnazijos 

pedagogų komanda 

11 9.00 Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninis 

etapas (10-11 /II-III kl.) 

ZOOM platforma Užregistruoti 10-11 kl. 

mokiniai ir vykdymo 

komisijos nariai 

V. Vaičekaukienė - 

PMMC 

25 9.00 Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas ZOOM platforma Užregistruoti 5-12 kl. 

mokiniai ir vykdymo 

komisijos nariai 

Tikslinė dailės mokytojų 

grupė, V.Vaičekaukienė 

- PMMC 

26 9.00 Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis 

etapas. 

ZOOM platforma Užregistruoti 10-12 kl. 

mokiniai ir vykdymo 

komisijos nariai 

V. Vaičekaukienė - 

PMMC 

26  12.00 Tauragės r. kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių 

lietuvių kalbos dailyraščio rašymo konkursas ,,Ir 

graži ta mūs kalba gimtoji“ baigiamasis renginys. 

Dailiausiai parašytų darbų nuotraukos (du antrokų, 

du trečiokų, du ketvirtokų) iki vasario 22 d. siunčiami 

elektroniniu paštu linaa4000@gmail.com 

ZOOM platforma Užsiregistravę konkurso 

dalyviai ir sudaryta vertinimo 

komisija. 

O.Balčiauskienė, 

L.Šatkuvienė, 

A.Lobinienė, 

R.Černauskienė - Jovarų 

pagr. mokykla Gaurės 

skyrius. 

Kovo 

2d. 

 Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso rajoninis 

etapas 9-10 klasių mokiniams  

ZOOM platforma Užregistruoti 9-10 kl. 

mokiniai ir vykdymo bei 

vertinimo komisijos nariai.  

 

V. Vaičekaukienė - 

PMMC 

Data ir laikas bus 

patikslinti 

Virtuali Lietuvos mokinių dailės olimpiados 

rajoninio etapo darbų paroda. 

Tauragės PMMC 

internetinis puslapis 

ir facebook 

paskyra. 

 V. Vaičekaukienė - 

PMMC 

Darbų pateikimas 

nuo vasario 10 d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų paroda 

 Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

L. d. „Ąžuoliukas“ 

pedagogų komanda 

mailto:linaa4000@gmail.com


iki 28 d. „Užgavėnių personažai mūsų darželyje“ vaikai. 

I etapui darbai 

pateikiami nuo 

vasario 1 d. iki 

26d. 

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbų paroda 

„Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ I 

etapas – ŽIEMA. 

 Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

L. d. „Ąžuoliukas“ 

pedagogų 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, 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 

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 

nuotoliniu būdu. 

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 nuotoliniu būdu. 

  

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 nuotoliniu būdu. 

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 nuotoliniu būdu. 

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Vasario 8 d. 15.00-17.00 val. 
Meno terapijos užsiėmimas mokiniams (11-18 m.). 

„Metaforinis portretas: žmonės kaip žuvys. Santykiai 

Užsiėmimas ZOOM 

platformoje 
Inga Stonienė, 
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šeimoje ir socialinėje aplinkoje“ 
soc. pedagogė 

Vasario 12 d. 13.00 val. 
Užsiėmimas Jovarų  pagr. m-klos 6 kl. mokiniams 

„Meilė sau“ 

Užsiėmimas ZOOM 

platformoje 
Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Vasario 18 d. 15-16.30 val. 
Savęs pažinimo su meno terapija užsiėmimai paaugliams 

( 12-18m. ) 
Užsiėmimas ZOOM 

platformoje 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Vasario 22 d. 17.45-19.00 val. 
Relaksacijos užsiėmimas tėvams „Laimingi tėvai, 

laimingi vaikai“  

Užsiėmimas ZOOM 

platformoje 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė     Vida Mejerienė 

 


