
                                                                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                     Tauragės pagalbos mokytojui ir 

                                                                                                                                                      mokiniui centro direktorės 

                                                                                                                                                      2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V - 97 
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. GEGUŽĖS 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 
„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 3 modulis 

02 14.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Iš „Šaltinio“ 

progimnazijos 

lėšų 

Tauragės 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokytojai 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais ? “ 4,5   

moduliai 

03,10 13.00 Lina Nevardauskienė, 

Tauragės l/d „Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir Milana 

Beišienė, Tauragės l/ d 

„Kodėlčius“ mokytoja 

metodininkė 

 VRCM 

„Pušelė“ 
VRCM „Pušelė“ mokytojai 

3. 40 val. VIP mokyklų tinklo 

stažuotė ,,Pedagogų veiklos 

galimybės plėtojant vaiko 

individualios pažangos (VIP) 

kultūrą mokykloje“ 

10,11 09.00 Vilma Kačiušė, Tauragės 

„Šaltinio“ progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 
Pakruojo ,,Žemynos" 

progimnazijos ir Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

mokytojai 



4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokyklos vadovo 

lyderystė: menas paauginti 

save ir kitus“ 1,2 moduliai 

11,12 10.00 Doc. dr. Gintautas 

Cibulskas, KTU  

25 eurai 

(visos 

programos 

kaina 37 

eurai) 

Tauragės 

PMMC 
Ugdymo įstaigų direktoriai, jų 

pavaduotojai 

 

Būtina išankstinė registracija, 

kurie nesiregistravo 

iš anksto registruotis  

iki  gegužės 5 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

5. 6 val. pažintinė- edukacinė 

išvyka  „Fizinio aktyvumo 

gamtoje reikšmė žmogaus 

sveikatai ir darbingumui" 

13 11.00 Jurga Sparnauskienė, 

Saulius Girulis, Tauragės 

Žalgirių g. mokytojai 

metodininkai 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Žalgirių 

gimnazija 
Žalgirių gimnazijos mokytojai 

6. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 1,2 

moduliai 

16,18 14.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Iš Skaudvilės 

g. lėšų 

Skaudvilės 

gimnazija 
Skaudvilės gimnazijos 

mokytojai 

7. 6 val. seminaras 

„Saviraiškos lavinimo svarba 

skatinant mokinių 

kūrybiškumą ir tvarų 

vartojimą“ 

27 13.00 Audra Paulauskienė, 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokytoja 

ekspertė 

Pažymėjimas 

– 1 eur.  

„Šaltinio“ 

progimnazija 
Visi norintys 

 

 

Būtina išankstinė registracija 

iš anksto registruotis  

iki  gegužės 20 d.  el. paštu 

paudra68@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

04 14.00 Rajono pradinių klasių mokinių (3-4 kl.) raštingumo 

konkurso „Mažasis diktantas“ darbų vertinimas 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Vertinimo komisijos nariai A. Bambalienė – M. 

Mažvydo progimnazija, 

D.Kiniulienė-PMMC 

05 14.00 Rajono 5 - 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados 

(diktanto) darbų vertinimas 

 „Šaltinio“ 

progimnazija 

Vertinimo komisijos nariai B. Mozurkevičienė - 

„Šaltinio“ progimnazija, 

D. Kiniulienė-PMMC 

10 13.00 Rajono bibliotekininkų pasitarimas „Knyga mus 

jungia“ 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Mokyklų bibliotekininkai V. Venckienė - M. 

Mažvydo progimnazija 

13 Bus 

patiksl

inta 

Vykimas į Lietuvos mokinių technologijų olimpiados 

šalies (III) etapą 

Zarasų profesinė 

mokykla 

Į III etapą pakviesti mokiniai 

ir jų mokytojai iš Žalgirių, 

„Versmės“ gimnazijų ir 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

Lauksargių sk. 

D. Kiniulienė-PMMC 

17 14.00 Rajoninės IT olimpiados 2-4 klasių mokiniams darbų 

vertinimas 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Vertinimo komisijos nariai V. Kačiušė - „Šaltinio“ 

progimnazija 

18 13.00 Rajoninės matematikos olimpiados 5-8 klasių 

mokiniams darbų vertinimas 

Jovarų 

progimnazija 

Vertinimo komisijos nariai L.Simanauskienė -

„Šaltinio“ progimnazija, 

D.Kiniulienė -PMMC 

19 13.00 Rusų kalbos dailyraščio konkurso darbų vertinimas (6-

7 kl.) 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Registruoti rajono mokyklų 

6-7 klasių mokiniai (darbus 

pristatyti iki 17d.) 

L.Ugianskienė, 

B.Valinčienė -  Martyno 

Mažvydo progimnazija 

D.Kiniulienė -PMMC 

 

 

 

 

 



OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

04 10.00 Rajono pradinių klasių mokinių (3-4 kl.) raštingumo 

konkursas „Mažasis diktantas “ 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Užregistruoti rajono 3-4 

klasių mokiniai pagal klasių 

komplektų skaičių 

mokyklose 

G. Martinavičienė, 

D. Kerpė, 

R. Paulauskienė 

I.Urbanavičienė – 

Martyno Mažvydo 

progimnazija, 

D.Kiniulienė -PMMC 

05 12.00 Rajoninė bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 8 klasių  

mokinių istorinė viktorina - protmūšis „Miško broliai“ 

Tremties ir 

rezistencijos 

muziejus 

Užsiregistravusios 

komandos ( registruotis iki 

gegužės 3d. 

rezistencija@tauragesmuzie

jus.lt ) 

Aušra Norvilienė, 

Tremties ir rezistencijos 

muziejus 

05 12.30 Rajono 5 - 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 

(diktantas) 

 „Šaltinio“ 

progimnazija 

Užregistruoti 5 – 8 klasių 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

B.Mozurkevičienė - 

„Šaltinio“ progimnazija, 

D.Kiniulienė - PMMC 

12 10.00 Rajoninis ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio 

skaitymo konkursas 

L.d. „Ąžuoliukas“  Užregistruoti ikimokyklinio 

amžiaus vaikai. 

L.d. „Ąžuoliukas“ 

pedagogų komanda 

16 8.00-

14.00 

Rusų kalbos dailyraščio konkursas (6-7 kl.) Rajono mokyklos Registruoti rajono mokyklų 

6-7 klasių mokiniai (darbus 

pristatyti iki 17d.) 

L.Ugianskienė, 

B.Valinčienė -   

M. Mažvydo 

progimnazija, 

D.Kiniulienė -PMMC 

17 12.00 Rajoninė IT olimpiada 2-4 klasių mokiniams. „Šaltinio“ 

progimnazija 

Užregistruoti miesto 

mokyklų 2-4 klasių 

mokiniai 

V. Kačiušė, S.Jurgilienė, 

J.Rimkuvienė, 

L.Tamašauskaitė, 

 L. Vaitkuvienė,  

mailto:rezistencija@tauragesmuziejus.lt
mailto:rezistencija@tauragesmuziejus.lt


N.Bekerienė - „Šaltinio“ 

progimnazija 

18 11.00 Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams Jovarų 

progimnazija 

Užregistruoti rajono 5-8 

klasių mokiniai pagal klasių 

komplektų sk. (Registruotis 

iki 10d. 

kiniuliened@gmail.com ) 

 

Rajono matematikos 

mokytojų tikslinė grupė, 

D.Kiniulienė -PMMC 

19 12.00 Miesto mokyklų pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas  

Jovarų pagr. m-kla Užregistruoti miesto 

mokyklų 1-4 klasių 

mokiniai 

L. Midvikienė, N. 

Kaluževičienė, S. 

Puteikienė,  D.Šlionienė, 

R.Šion, I. 

Kasperavičienė, L. 

Zėringienė, L. 

Butvydienė – Jovarų 

pagrindinės mokyklos 

mokytojos. 

19 10.00 Orientacinės varžybos ikimokyklinio amžiaus vaikams 

Tauragės „Kartų parke“. Organizatorius  - 

„Kodėlčius“. 

Tauragės „Kartų 

parkas“ 

Užregistruoti ikimokyklinio 

amžiaus vaikai. 

L. d. „Kodėlčius“ 

pedagogų komanda 

24 10.00 Metodinė - praktinė diena ,,Žemės STEAM-as” 2022 Žygaičių gimnazija Kviestų mokyklų mokinių 

komandos ir mokytojai. 

I. Maziliauskienė – 

Žygaičių gimnazija 

25 12.00 Projektas rajono moksleiviams ,,Etno pynė Lietuvai“ „Versmės“ 

gimnazijos aktų 

salė 

Rajono 5-12 klasių 

mokiniai 

I.Altaravičienė - 

„Versmės“ gimnazija 

25 10.00 Tauragės miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinė-praktinė diena „Žaidimai mane augina“ 

VRCM „Pušelė“ Užsiregistravę 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai ir vaikų 

komandos. 

(Registruotis iki 13d.  

ugdymas@vrcmpusele.lt) 

VRCM „Pušelė“ 

pedagogų komanda 

26 13.00 Lietuvių kalbos konkursas „Knygosūkis“ „Aušros“ Užregistruotos rajono D.Macijauskienė, 

mailto:kiniuliened@gmail.com
mailto:ugdymas@vrcmpusele.lt


 progimnazija mokyklų komandos. 

(Registruotis iki 12d. 

daliaaam@hotmail.com ) 

S.Bajorinienė - 

„Aušros“ progimnazija 

27 13.00 Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursas 

„Kūrėjų oazė“ 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Užregistruoti respublikos 

mokyklų ir neformalaus 

ugdymo įstaigų mokiniai 

A.Paulauskienė, 

J.Černeckytė - 

„Šaltinio“ progimnazija 

30 10.00 Respublikinis dainų ir šokių festivalis ,,Linksmoji 

gegužinė 2022“ 

Tauragės l.-d. 

,,Žvaigždutė“ 

Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

Inga Žiaušienė - l.- d. 

,,Žvaigždutė“ 

Nuo 04-26 

iki 05-19 

Respublikos mokinių kūrybinių darbų paroda – 

konkursas ,,Pilys“  

Martyno Mažvydo 

progimnazijos 

biblioteka 

Respublikos 1 – 8 klasių 

mokiniai 

D. Danienė, E. 

Norušienė, V.Venckienė 

- Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Nuo 05-09 

iki 05-27 

Skaudvilės gimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Suknelė mamai“ 

PMMC Skaudvilės gimnazijos 

mokinių darbai 

R. Kaminskienė - 

Skaudvilės gimnazija 

2022-05-09- 

2022-06-30 

Respublikinė virtuali vaikų kūrybos fotografijų paroda 

„Sveikinimas brangiausiam žmogui“, skirta 

tarptautinei šeimos dienai paminėti:  

https://padlet.com/vidajusciene/lhdpol1jbo407smx   

Virtuali erdvė 

( Darbus atsiųsti 

arba įkelti iki 05-09 

d.) 

Respublikos IUG ir PUG 

vaikai, 1-4 klasių mokiniai. 

V. Juščienė – Jovarų 

pagr. m-klos Lauksargių 

skyrius 

 
 

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. 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

mailto:tu%3Adaliaaam@hotmail.com
https://padlet.com/vidajusciene/lhdpol1jbo407smx
mailto:tauragesppt@gmail.com


tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

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 

Gegužės 

5,12,19,26 d. 
15.30-17.00 

Meninės saviraiškos užsiėmimai 5-6kl. mokiniams PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

arba tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Gegužės 9d. 16-18val. 

Tėvams meninės saviraiškos užsiėmimas  

„Pozityvaus elgesio ugdymas bendraujant su savo vaiku". 

PPT 

Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 

arba tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Gegužės 11 d. 13.30 val. 

Kolegialaus bendradarbiavimo popietė „Įtraukiojo 

ugdymo sėkmės ir iššūkiai“. Susitikimas su M. Mažvydo 

progimnazijos VGK nariais 

M. Mažvydo 

progimnazija 
PPT specialistai 

Gegužės 19 d. 9.00 val. Metodinis susitikimas su Tauragės vaikų teisių apsaugos PPT 
PPT specialistai 

mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com


skyriaus specialistais  

Gegužės 20 d. 15.00-17.00 

Pirmasis edukacinis užsiėmimas pagal projektą 

„Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2022“ 

Dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys 

tel. 869805630 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

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 9.00 - 

10.30  

Edukacinis užsiėmimas  „Įdarbink saulės energiją - 

saulės mechanika“ Tauragės Jovarų pagrindinės 

mokyklos Gaurės skyriaus 5-6 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Gaurės skyriaus  

5-6 kl. mokiniai, mokyt. 

M.Macijauskas 

STEAM centro 

komanda 

2 9.00 - 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – 

ikriukai“ ir „Modeliuok savo robotą. Pažintis su 

LEGO SPIKE“ Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos 2c 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos 2c klasės 

mokiniai, mokyt. Loreta 

Gudaitienė 

STEAM centro 

komanda 

2 11.00-

12.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su Lego 

Spike“ II dalis, Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos 4a 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos 4a klasės 

mokiniai, mokyt. Eslanda 

Mikavičienė 

STEAM centro 

komanda 

2 12.00 - 

14.30 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas“ Tauragės 

Žalgirių gimnazijos ketvirtųjų klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

ketvirtųjų klasių mokiniai, 

mokyt. Selvina Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

 

3 10.30 - 

14.00 

Praktinis darbas „Pipetavimas“ 

 ir edukacinės veiklos IT/robotika - mikrovaldikliai“ 

ir „Saulės mechanika“ „Šaltinio“ progimnazijos 8 c 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8c klasės 

mokiniai, mokyt. 

STEAM centro 

komanda  



klasės mokiniams D.Ramanauskienė 

3 14.00-

15.00 

Edukacinės -pažintinės veiklos 

Tarailių progimnazijos įgyvendinamo  Erasmus+ 

projekto „Būk drąsus kaip skaitmeninis pasaulis“ 

dalyviams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos Erasmus+ 

projekto „Būk drąsus kaip 

skaitmeninis pasaulis“ 

dalyviai 

STEAM centro 

komanda 

4 9.00 - 

11.30 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas“ Tauragės 

Žalgirių gimnazijos trečiųjų klasių mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

trečiųjų klasių mokiniai, 

mokyt. Selvina Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

4 9.30 - 

11.00 

Edukacinis užsiėmimas Mechatronikos IT/Robotikos 

laboratorijoje Klaipėdos r. Gargždų ,,Kranto“ 

pagrindinės mokyklos mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Gargždų 

,,Kranto“ pagrindinės 

mokyklos mokiniai, 

mokyt. Vytautas Brazauskas 

STEAM centro 

komanda 

4 13.00 - 

15.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Įdarbink saulės energiją - 

saulės mechanika“ ir  Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“ 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 6 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Endriejavo 

pagrindinės mokyklos 6 kl. 

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

5 8.45 - 

12.00 

Tiriamasis darbas „Mikrovaldiklių valdovai: mitų 

griovėjai“ Tauragės M. Mažvydo progimnazijos 8 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazijos 8 kl. mokiniai, 

mokyt. V.Trumpaitis 

STEAM centro 

komanda 

5 9.30 - 

10.15 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika – 

ikriukai“ Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2a klasės 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 2a 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

5 10.30-

11.15 

Edukacinis užsiėmimas  „Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas“ Vėžaičių pagrindinės 

mokyklos 2a klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 2a 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

5 14.00 -

16.00 

Tiriamasis darbas „Mielių lenktynės“ Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos I kl. mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos I kl. mokiniai 

mokyt. S. Radžiūnienė. 

STEAM centro 

komanda 

5 15.30-

17.00 

Edukacinis užsiėmimas Mechatronikos IT/Robotikos 

laboratorijoje Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

8-10 klasių mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės suaugusiųjų 

mokymo centro 8-10 klasių 

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

6 9.00 - 

10.00 

Pažintinės edukacinės veiklos visose STEAM centro STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Dauglaukio ir 

STEAM centro 

komanda 



laboratorijose Jovarų pagrindinės mokyklos 

Dauglaukio ir Dacijonų skyrių priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

Dacijonų skyrių 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, 

mokytojos Vida Šakienė ir 

Laima Bagdonienė 

6 10.00-

13.00 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė fotoelektrai: Kaip 

„įveiklinti“ augalų pigmentus?“ Tauragės Žalgirių 

gimnazijos IV kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

IV kl. mok., mokyt. 

G.Banzinienė 

STEAM centro 

komanda 

6 10.30 – 

11.30 

Pažintinės - edukacinės veiklos. „Modeliuok savo 

robotą. Pažintis su LEGO SPIKE“. Jovarų 

pagrindinės mokyklos priešmokyklinės ugdymo 

grupės vaikams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos priešmokyklinė 

ugdymo grupė, mokyt. Inga 

Eičienė 

STEAM centro 

komanda 

6 13.00 - 

14.30 

Edukacinė veikla „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

ir pažintinė veikla gamtamokslinėje laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 3 klasės mokiniai, 

mokt. R. Petrikienė 

STEAM centro 

komanda 

9 9.00 - 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Modeliuok savo robotą. 

Pažintis su LEGO SPIKE“ „Aušros“ progimnazijos 

1a klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 1a klasės 

mokiniai (16 mok.), mokyt. 

Rasa Dautarienė 

STEAM centro 

komanda 

9 9.00 - 

12.00 

Tiriamasis darbas ,,Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 

Gaurės skyriaus 7 klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Gaurės skyriaus 7 

klasės mokiniai, mokyt. 

Mindaugas Macijauskas 

STEAM centro 

komanda 

9 9.30 - 

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas“  ir „Saulės energijos virsmas 

į mechaninę energiją“ Vėžaičių pagrindinės 

mokyklos 3a klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 3a 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

9 13.00 - 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“ Tauragės 

Tarailių progimnazijos 5 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 5 kl. mokiniai, 

mokyt. Edita Kazlauskienė 

STEAM centro 

komanda 

9 13.00 - 

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas“ ir „Cheminė mozaika 

/Vanduo ir  tirpumas“ Vėžaičių pagrindinės 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 1 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 



mokyklos 1  klasės mokiniams. 

10 9.00 - 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Mikrovaldiklių Micro:bit 

parengimas tiriamosioms veikloms“ Tarailių 

progimnazijos 7 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 7 kl. mokiniai 

(1 pogrupis). mokyt. Edita 

Kazlauskienė 

STEAM centro 

komanda 

10 9.00 - 

12.00 

Tiriamasis darbas ,,Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ Žygaičių gimnazijos 9 klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Žygaičių gimnazijos 9 kl. 

mokiniai, mokyt. Arūnas 

Ramanauskas 

STEAM centro 

komanda 

10 13.00 - 

15.30 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė fotoelektrai: Kaip 

„įveiklinti“ augalų pigmentus?“ Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos  IV kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos  IV kl. mokiniai, 

mokyt. Sondra Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

10 14.00 - 

15.30 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE”. Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyriaus būrelio „Jaunieji 

informatikai” nariams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyriaus 

būrelio „Jaunieji 

informatikai” nariai, 

mokyt.Lina Čeponienė 

STEAM centro 

komanda 

11 9.00-

10.30 

Pažintinės veiklos Tauragės ,,Šaltinio” 

progimnazijos, 2b klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Šaltinio” 

progimnazijos, 2b klasės 

mokiniams, mokyt. Ligita 

Vaitkuvienė 

STEAM centro 

komanda 

11 11.00 - 

12.00 

Pažintinės veiklos Tauragės ,,Šaltinio” 

progimnazijos, 1d klasės mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Šaltinio” 

progimnazijos, 1d klasės 

mokiniai, mokyt. Ligita 

Skurdelienė 

STEAM centro 

komanda 

11 13.00-

15.00 

Edukacinės veiklos „Mikrovaldiklių Mikcro:bit ir 

Arduino UNO parengimas tiriamosioms veikloms“ 

ir, „Įdarbink vėjo jėgainę“ Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 8 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 8 klasės mokiniai, 

mokyt. Sandra Zablockienė 

STEAM centro 

komanda 

12 10.00 - 

13.00 

Edukacinės veiklos „Cheminė mozaika - ikriukai“ / 

„Įdarbink saulės energiją - saulės mechanika“ /  

Pirmieji programavimo žingsniai su Micro:bit 

,,Emocijos ir garsas“ Raseinių Šaltinio progimnazijos 

6 klasių  mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Raseinių Šaltinio 

progimnazijos 6 klasių  

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 



13 9.00 - 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Įdarbink vėjo jėgainę“ ir 

„Mikrovaldiklių valdovai“ Tauragės r.  Žygaičių 

gimnazijos 10 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 10 kl. mokiniai, 

mokyt. Arūnas Ramanauskas 

STEAM centro 

komanda 

13 13.00 – 

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“ ir 

„Cheminė mozaika – ikriukai“ Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 5-6 kl. mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 

mokiniams 5-6 klasių 

mokiniai, mokyt. Laima 

Jokubauskienė ir Loreta 

Stonienė 

STEAM centro 

komanda 

16 9.30 - 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Saulės energijos virsmas į 

mechaninę energiją“ ir „Cheminė mozaika – 

ikriukai“ Vėžaičių pagrindinės mokyklos 4 klasės 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 4 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

16 10.30 -

12.00 

Pažintinės - edukacinės veiklos visose STEAM 

centro laboratorijose Jovarų pagrindinės mokyklos 

Lauksargių skyriaus PUG vaikams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Lauksargių 

skyriaus PUG vaikai, mokyt. 

V.Juščienė 

STEAM centro 

komanda 

16 13.00 -

15.30 

Praktinis darbas „Pipetavimas“ ir edukacija 

„Cheminė mozaika – ikriukai“ Tauragės r. 

Skaudvilės gimnazijos 10 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 10 klasės 

mokiniai, mokyt. Rasa 

Čepauskienė 

STEAM centro 

komanda 

17 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Mikrovaldiklių Micro:bit 

parengimas tiriamosioms veikloms“ Tarailių 

progimnazijos 7 kl. mokiniams. 

 Tauragės Tarailių 

progimnazijos 7 kl. mokiniai 

(2 pogrupis). Mokyt. Edita 

Kazlauskienė 

 

17 9.30 - 

10.30   

Pažintinės veiklos visose laboratorijose Tauragės 

VRCM ,,Pušelė“ lavinamųjų 1-5 kl. vaikams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

Lavinamųjų 1-5 kl. vaikai, 

mokytojos  Ligita 

Macijauskaitė, Julita 

Sinkevičienė 

STEAM centro 

komanda 

17 10.30 - 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai  „Saulės energijos virsmas į 

mechaninę energiją“ ir „Didieji muilo burbulai 

STEAM atviros Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 3 b  

STEAM centro 



/Jonvabalių švytėjimas“ Vėžaičių pagrindinės 

mokyklos 3b klasės mokiniams. 

prieigos centras klasės mokiniai komanda 

17 13.00 - 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas „Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“ Tauragės 

Tarailių progimnazijos 5 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 5 kl. mokiniai 

(2 pogrupis), mokyt. Edita 

Kazlauskienė 

STEAM centro 

komanda 

18 8.30 – 

11.30 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė“ Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos III kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos III kl. mokiniai, 

mokyt. V.Kalašinskienė 

STEAM centro 

komanda 

18 9.00 - 

12.00 

Tiriamasis darbas ,,Mikrovaldiklių valdovai: 

Monsters Crazy Band“ Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos 7 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,,Aušros” 

progimnazijos 7 klasės 

mokiniai, mokyt. Irena 

Ambrozienė 

STEAM centro 

komanda 

18 13.00 – 

14.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika /Vanduo 

ir  tirpumas“ ir „Saulės energijos virsmas į 

mechaninę energiją“ Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyrius. 4 

kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyrius. 

4 kl. mokiniai, mokyt. Asta 

Linkienė 

STEAM centro 

komanda 

19 9.00 - 

12.00 

Praktinis  užsiėmimai „Pipetavimas“ ir edukacinis 

užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“  Tauragės 

M.Mažvydo progimnazijos 7 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazijos 7 kl. mokiniai, 

mokyt. R.Lebrikienė, 

A.Zinkienė 

STEAM centro 

komanda 

19 13.00 -

14.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas“ ir „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ Tauragės M. Mažvydo progimnazija 4 d 

klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazijos 4d klasės 

mokiniai, mokyt. 

V.Bušeikienė, G.Gudynienė 

STEAM centro 

komanda 

20 9.00 – 

11.00  

Edukacinės veiklos „Įdarbink saulės energiją - saulės 

mechanika“  ir „Cheminė mozaika – ikriukai“  Jovarų 

pagrindinės mokyklos 6a klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla 6A klasė mokiniai, 

mokyt. A. Menzorienė, O. 

Gaurylienė 

STEAM centro 

komanda 

20 13.00 -

14.30 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika – STEAM atviros Tauragės r. Skaudvilės STEAM centro 



ikriukai“ Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyriaus 9 kl. mokiniams 

prieigos centras gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyrius 9 

kl. mokiniai, mokyt. R. 

Gestautienė. 

komanda 

23 9.00 - 

10.30 

Edukacinis užsiėmimas „Modeliuok savo robotą. 

Pažintis su LEGO SPIKE“ ir edukacinė veikla 

gamtamokslinėje laboratorijoje Tauragės M.Mažvydo 

progimnacijos PUG A ir PUG B mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės M.Mažvydo 

progimnacija PUG A ir PUG 

B . Mokytojos 

R.Janušauskienė ir R. 

Ambrolaitienė 

STEAM centro 

komanda 

23 13.00-

14.30 

 

Edukaciniai užsiėmimai „Mikrovaldiklių Micro:bit ir 

Arduino UNO  parengimas tiriamosioms veikloms 7 

kl.”. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 7 klasės mokiniai 

(11 mokinių), mokytoja Lina 

Čeponienė 

STEAM centro 

komanda 

24 9.00 - 

11.00 

Edukacinis užsiėmimas „Pipetavimas“ Tauragės r. 

Žygaičių gimnazijos 8 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazija 8 kl. (15 mok.), 

mokytoja V. Beitienė 

STEAM centro 

komanda 

24 13.00-

14.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Didieji muilo burbulai /Jonvabalių 

švytėjimas“ Tauragės M. Mažvydo progimnazijos 3d 

kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija,  3d kl. 

mokiniai, mokyt. Ingrida 

Ignatavičienė  

STEAM centro 

komanda 

25 9.00- 

10.00 

Pažintinės veiklos visose laboratorijose Tauragės 

Tarailių progimnazijos PUG1 ir PUG2 klasių 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos  

PUG1 ir PUG2 klasių 

mokiniams mokyt. 

O.Naujokienė 

STEAM centro 

komanda 

25 10.30 – 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Didieji muilo burbulai /Jonvabalių 

švytėjimas“ Tauragės M. Mažvydo progimnazijos  3 

c kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija,  3 c kl., mokyt. 

Rasa Urbutienė 

STEAM centro 

komanda 

25 13.00 – 

14.30 

Edukacinis užsiėmimas „Modeliuok savo robotą. 

Pažintis su LEGO SPIKE“ ir edukacinė veikla 

gamtamokslinėje laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija, 1 b kl., mokyt. 

Nerija Piliukaitienė 

STEAM centro 

komanda 



26 8.30 - 

9.20 

Edukacinis užsiėmimas Cheminė mozaika /Vanduo ir  

tirpumas ,,Aušros “ progimnazijos 4a klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Aušros “ 

progimnazijos 4a kl. mok., 

mokytoja E. Mikavičienė 

STEAM centro 

komanda 

26 9.00-

10.30 

Edukacinis užsiėmimas  „Įdarbink saulės energiją - 

saulės mechanika“ Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 6 

kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazija 6 kl. (17 mok.), 

mokytoja V. Ūksienė 

STEAM centro 

komanda 

26 13.00- 

16.00 

Tiriamasis darbas „Mikrovaldiklių valdovai: ,,Little 

Monster Crazy Band“ Jovarų pagrindinės mokyklos 

5–6 klasių mokinių komandai. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos 5–6 klasių mok., 

mokytoja L. Austrevičienė 

STEAM centro 

komanda 

27 9.00-

10.30 

Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink saulės energiją - 

saulės mechanika“ Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 5 

kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazija 5 kl. mok., 

mokytoja V. Ūksienė 

STEAM centro 

komanda 

27 9.00 -

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ Tauragės „Aušros“ progimnazijos 4 kl. 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 4 kl. mok., 

mokytoja L.Putinienė 

STEAM centro 

komanda 

27 13.00 - 

15.30 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė – chromatografija“ 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 8 kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 8 kl.  

Mokytoja M. Gečienė 

STEAM centro 

komanda 

30-31 Laikas 

bus 

patikslin

tas 

Susitikimai su mokyklų vadovų ir STEAM dalykų 

mokytojų komandomis. 

 Mokyklų komandos STEAM centro 

komanda 

Birželi

o 1 d.  

9.00 -

15.00 
Regioninė konferencija - kūrybinės dirbtuvės 

,,STEAM - rytojaus pasaulio kūrėjams“  regiono 

mokyklų 7-11 klasių mokiniams ir STEAM 

dalykų mokytojams. 

Tauragės 

bendruomenių namai 

Registracija į renginį prasidės 

nuo gegužės 3d. (informacija 

bus išsiųsta į mokyklas) 

STEAM centro 

komanda 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                            Karolina Vozbutaitė 


