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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2021 M. SPALIO 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. 8 val. seminaras – edukacinė 

išvyka „Klaipėdos miesto istorinis, 

kultūrinis ir kulinarinis paveldas“ 

 

05 12.00 Lina Trijonienė, Tauragės 

Žalgirių gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Klaipėda Žalgirių gimnazijos 

mokytojai 

2. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokinių 

komunikavimo kompetencijos 

ugdymas remiantis ugdymo turinio 

atnaujinimo vizija („Mokykla 

2030“)“ 1 modulis „Neverbalinės 

komunikacijos valdymas“ 

(stovėsena, gestai, akių kontaktas, 

judėjimas, balso parametrai ir kt.“ 

19 14.00 Valdemar Chmielevski,  

viešojo kalbėjimo ir 

efektyvaus komunikavimo 

treneris, sertifikuotas 

ugdomojo vadovavimo  

( koučingo) specialistas 

 

13 eurų  

(visos 

programos 

kaina 49 

eurai) 

Nuotoliniu 

būdu 
Visi norintys 

 

 

 

Būtina išankstinė registracija,  

iš anksto registruotis  

iki  spalio 11 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

3. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Inovatyvūs 

mokymo(si) būdai“ 1 modulis 

„STEAM metodika ankstyvajame 

ugdyme“ 

20 12.30 Jovita Strakutė, visuminio 

šeimos ugdymosi 

akademijos „Family Lab 

Academy“ įkūrėja, 

edukologė, švietimo 

konsultantė švietimo 

organizacijos kultūros, 

13 eurų  

(visos 

programos 

kaina 37 

eurai) 

Nuotoliniu 

būdu 
Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija,  

iš anksto registruotis  

iki  spalio 11 d.  el. paštu 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


bendradarbiavimo ir 

veiklos efektyvumo 

klausimais. 

murauskaite.inga@gmail.com 

4. 6 val. seminaras 

 „Inclusive Teaching“ 

27 14.30 Miglė Ogorodnikienė, 
Oxford University Press 

leidyklos atstovė Baltijos 

šalims 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Nuotoliniu 

būdu 
Anglų kalbos mokytojai 

 

Būtina išankstinė registracija,  

iš anksto registruotis  

iki  spalio 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

5. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Sėkmingų darbo 

metodų taikymas ugdant 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčius mokinius“  
1 modulis – metodinė diena 
„Individualios sėkmės specialiojo 

pedagogo ir logopedo darbe“. 

11-

04 

10.00 Vaida Abromavičienė, 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

spec. pedagogė, kiti spec. 

pedagogai, logopedai, 

pasidalinantys savo 

patirtimi   

Nemokamas  Tauragės 

PMMC 
Specialieji pedagogai, 

logopedai 

 

Būtina išankstinė registracija. 

Iš anksto registruotis iki  

spalio 20 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com. 

Dalyviai, kurie skaitys 

pranešimus, nurodo pranešimo 

pavadinimą  

 

INFORMACIJA  DARŽELIŲ AUKLĖTOJAMS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Inovatyvūs mokymo(si) būdai“ vyks šių metų spalio ir kitų metų vasario - kovo mėnesiais. 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.  

Pirmas modulis „ STEAM metodika ankstyvajame ugdyme “ ( lektorė  - Jovita Strakutė, visuminio šeimos ugdymosi akademijos „Family Lab Academy“ 

įkūrėja, edukologė, švietimo konsultantė švietimo organizacijos kultūros, bendradarbiavimo ir veiklos efektyvumo klausimais.) spalio 20 d. 12.30 val. 

nuotoliniu būdu.  Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  spalio 11 d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com 

1. Antras modulis „STEAM metodikos kūrybinės dirbtuvės“ 

2. Trečias modulis „Patyriminis ugdymas“  

Lektorė - Jovita Strakutė, visuminio šeimos ugdymosi akademijos „Family Lab Academy“ įkūrėja, edukologė, švietimo konsultantė švietimo organizacijos 

kultūros, bendradarbiavimo ir veiklos efektyvumo klausimais. 

 

INFORMACIJA  SPECIALIESIEMS PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Sėkmingų darbo metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius“ vyks šių 

metų spalio ir kitų metų sausio- balandžio mėnesiais. Kaina 1 euras už pažymėjimą. Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors 

vieną dalį, išduosime pažymą apie išklausytą programos dalį.  
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 Pirmas modulis  metodinė diena „Individualios sėkmės specialiojo pedagogo ir logopedo darbe“  lapkričio 4 d. 10.00 val. Tauragės PMMC.  Būtina 

išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  spalio 20 d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com. Dalyviai, kurie skaitys pranešimus, nurodo pranešimo 

pavadinimą. 

1. Antras modulis „Intraverbalinių įgūdžių ugdymas“ 

2. Trečias modulis „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, vertinimo metodikos“  

3. Ketvirtas modulis – Metodinė išvyka. 

Antrojo ir trečiojo modulių lektorė – Vaida Abromavičienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos spec. pedagogė. 

 

INFORMACIJA  VISIEMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymas, remiantis ugdymo turinio atnaujinimo vizija 

(Mokykla 2030)“ vyks šių metų spalio ir kitų metų vasario - balandžio mėnesiais. Kaina 49 eurai. Galima mokėti už visą programą 49 eurus ir dalimis už 

kiekvieną modulį ( 13 eurų už 1 modulį ir po 12 eurų už 2-4 modulius). Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors vieną dalį, 

išduosime pažymą apie išklausytą programos dalį.  

 Pirmas modulis „Neverbalinės komunikacijos valdymas ( stovėsena, gestai, akių kontaktas, judėjimas, balso parametrai, kalbėjimo energetika ir kt “ ( 

lektorius  - Valdemar Chmielevski, viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris, sertifikuotas ugdomojo vadovavimo (koučingo) specialistas) 

spalio 19 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu. Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  spalio 6 d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com 

1. Antras modulis „Jaudulio valdymas, auditorijos dėmesio išlaikymas“ 

2. Trečias modulis „Viešosios kalbos (prezentacijos) turinio sudarymas bei įtaigus pateikimas (pasiruošimas, turinio fiksavimo būdai, 

svarbiausių idėjų pateikimas, veiksmingas argumentavimas, klausimų/atsakymų proceso valdymas, , efektyvios kalbos (prezentacijos) 

struktūra.“ 

3. Ketvirtas modulis „Vizualinių priemonių panaudojimas komunikuojant (skaidrės, daiktų panaudojimas metaforoms) 

 

Lektorius - Valdemar Chmielevski,  viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris, sertifikuotas ugdomojo vadovavimo ( koučingo) specialistas 

 

METODINĖ VEIKLA 
 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 14.00 Rajono lietuvių k. mokytojų tikslinės grupės 

pasitarimas dėl rajoninio skaitovų konkurso. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje. 

Tikslinės grupės nariai: 

N.Katauskienė, R.Grinienė 

A.Jasevičiūtė, V.Milkintienė, 

B.Kelpšaitė – 

Mozurkevičienė. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 
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mailto:murauskaite.inga@gmail.com


4 15.00 Rajono informacinių technologijų mokytojų 

susirinkimas. 

PMMC Rajono informacinių 

technologijų mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

7 15.00 Rajono rusų kalbos mokytojų susirinkimas. PMMC  Rajono rusų kalbos mokytojai V.Vaičekauskienė –

PMMC 

11 15.00 Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

susirinkimas ir metodinė popietė.  

Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyriaus 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės, ekspertės Vidos 

Juščienės pasidalijimas gerąja metodine patirtimi. 

PMMC Rajono priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC, 

V.Juščienė  - Jovarų 

pagrindinė m-kla 

Lauksargių skyrius 

12 15.00 Rajono muzikos ir šokio mokytojų susirinkimas PMMC  Rajono muzikos ir šokio 

mokytojai 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

13 14.00 Rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų 

susirinkimas. 

PMMC Rajono ugdymo įstaigų 

socialiniai pedagogai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

14 15.00 Rajono fizinio ugdymo mokytojų susirinkimas. PMMC Rajono fizinio ugdymo 

mokytojai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

18 15.00 Rajono vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas PMMC Rajono vokiečių kalbos 

mokytojai 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

19 15.00 Rajono dorinio ugdymo evangelikų liuteronų tikybos 

ir etikos mokytojų susirinkimas. 

PMMC Rajono evangelikų tikybos ir 

etikos mokytojai 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC 

20 12.00  

Respublikinė konferencija „Kartu su Etwinning“ 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje. 

Užsiregistravę respublikos 

pedagogai. 

(pagal nuostatus) 

A.Biknerienė, 

I.Siutilienė, 

L.Zakarienė, 

N.Bekerienė - 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazija 

21 13.00 Rajono istorijos mokytojų metodinė popietė Tauragės 

krašto muziejuje „Tauragės garbės piliečio, istoriko ir 

kraštotyrininko Edmundo Mažrimo pėdsakai rajono 

istorijos mokytojų veikloje“ 

Tauragės krašto 

muziejaus Tremties 

ir rezistencijos 

muziejus 

Užsiregistravę rajono 

istorijos mokytojai. 

Registruotis el.p. 

vilmovai@gmail.com iki 

spalio 19d. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC, 

A.Norvilienė - 

Tauragės krašto 

muziejus, 

D.Bajorinienė – 

„Versmės“ gimnazija. 

Data ir laikas bus 

patikslinti 

Rajono metodinės tarybos susirinkimas. Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje. 

Rajono metodinės tarybos 

nariai. 

V.Vaičekauskienė –

PMMC 

2021 m. spalio 

mėn. (data 

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, 

tikybos pamoka „...tas amžius auksinis atrodo“ III 

Tauragės 

evangelikų 

Rajono lietuvių kalbos 

mokytojai 

Z. Jarašiūnienė, 

V.Juškevičiūtė, 

mailto:vilmovai@gmail.com


tikslinama) gimnazijos klasės mokiniams evangelikų liuteronų 

bažnyčioje. 

liuteronų bažnyčia N.Katauskienė, 

I.Samoškienė, 

D.Bajorinienė – 

„Versmės“ gimn., 

kun. M.Dikšaitis. 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 12.00 Koncertas muzikos dienos proga „Mokiniai-

mokiniams“. 

„Versmė“ 

gimnazija 

Iš anksto užregistruoti rajono 

8-IV klasių mokiniai ir juos 

rengę mokytojai. 

I.Altaravičienė - 

„Versmės“ gimn., 

14 12.30 Tauragės rajono mokinių meninio skaitymo 

konkursas „Atmintie karti būk saldi“, skirtas  

rašytojos Birutės Baltrušaitytės 80-osioms gimimo 

metinėms 

Tauragės pilies 

kiemelis arba meno 

mokyklos salė (bus 

patikslinta) 

Į konkursą užregistruoti 

mokiniai, mokinius rengę 

mokytojai, vertinimo 

komisijos nariai, tikslinė 

organizatorių grupė. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

Rajono lietuvių k. 

mokytojų tikslinė grupė: 

N.Katauskienė, 

A.Jasevičiūtė, 

B.Kelpšaitė – 

Mozurkevičienė 

V.Milkintienė, 

R.Grinienė. 

18 8.30 – 

15.00 

Tvaraus vartojimo kūrybinės dirbtuvės pradinių 

klasių mokiniams skirtos LR Aplinkos ministerijos 

organizuojamai Klimato savaitei. 

Tauragės PMMC 

STEAM centras 

Iš anksto užregistruotos 

mokinių komandos iki 15 

mokinių. 

Informacija apie registraciją 

bus pateikta atskiru 

pranešimu. 

Tauragės PMMC 

STEAM centro 

darbuotojai. 

28 10.30 Rajoninė kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių 

sporto šventė „Sportuojame linksmai“. 

Nuotoliniu būdu Užregistruotos kaimo 

mokyklų 1-4 klasių mokinių 

komandos. 

Žygaičių gimnazijos 

pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė. 

 

2021 m. 

spalio 

18-24 d. 

Dalyvavimas respublikiniame vokiečių kalbos 

projekte „Vokiečių kalbos dienos. Ö kaip vokiškai.“  

Tauragės Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos 6-8 klasių 

mokiniai 

J. Kasiliauskienė 

L. Ugianskienė - 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazija  

2021 m. Integruoto patyriminio vokiečių, lietuvių kalbų Tauragės Martyno Martyno Mažvydo J. Kasiliauskienė 



spalio 

18-24 d. 

projekto „Per kalbą pažįstu pasaulį“ mokinių darbų 

rajoninė paroda, pristatymas. 

Mažvydo 

progimnazija 

progimnazijos 6-8 klasių 

mokiniai 

L. Ugianskienė - 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija  

 

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 

Spalio mėn. 
Data ir laikas 

tikslinama 

Projektinė veikla - iniciatyva „Keturlapis dobilas: sunku 

rasti, laimė turėti 2021“ VI  edukacinis užsiėmimas su 

vaikais. 

Norkaičių amatų centras Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

Spalio 6,13,20,27 

d. 
14.30-15.30 

 

Grupiniai užsiėmimai 2-3 klasių mokiniams, turintiems 

skaitymo bei rašymo sutrikimų. 

PPT  

Dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę mokiniai 

Grupė suformuota 
 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

Silvija Jankuvienė, 

logopedė 
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Spalio 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 

Spalio 22 d. 14.00 

Metodinė diena su Jovarų pagrindinės mokyklos VGK 

„SUP turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sėkmės ir 

sunkumai“. 

Jovarų pagrindinė mokykla Visi specialistai 

 

 

Direktorė         Karolina Vozbutaitė 


