
                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                     Tauragės pagalbos mokytojui ir 

                                                                                                                                                      mokiniui centro direktorės 

                                                                                                                                                     2022 m. lapkričio 30  d. įsakymu Nr. V - 197 
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. GRUODŽIO 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. Naujienos „eTwinning“ 

programoje: 

Europos mokyklų 

švietimo platformos 

pristatymas 

 

01 16.00 Nomeda Vykertienė Nemokamas, 

išduodamos 

pažymos 

Nuotoliniu 

būdu 

Visi norintys 

 

Būtina išankstinė registracija 

Nuoroda registravimui: 

https://forms.gle/Bmfaxx8Qqtf1Z

wqk9 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Žaismė ir atradimai: 

tyrinėjimu paremta 

kūrybinė veikla, 

kontekstų kūrimas, 

įtraukaus ugdymo 

01, 07 9.00 Dr. Eglė Krivickaitė-

Leišienė 

Sonata Latvėnaitė-

Kričenienė, 

VDU 

Iš l/d 

„Ąžuoliukas“ 

lėšų 

Nuotoliniu 

būdu 

L/d „Ąžuoliukas“ mokytojai 

https://forms.gle/Bmfaxx8Qqtf1Zwqk9
https://forms.gle/Bmfaxx8Qqtf1Zwqk9


organizavimas“ 3,4 

moduliai 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

mokymai  

 „Užsienio kalbos 

(anglų) mokymasis – 

iššūkiai, perspektyvos ir 

galimybės rengiant 

tarptautinius projektus“ 

05,12, 

19 

I gr.  

14.40  

II gr. 

15.30  

 

Gintarė Kolesnikova- 

Tauragės SMC ir Žalgirių 

g. mokytoja-metodininkė,  

Audronė Sermontienė-

Tauragės SMC mokytoja-

metodininkė.  

Iš  Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo 

centro  ir 

Tauragės 

pagalbos 

mokytojui ir 

mokiniui 

centro lėšų 

Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo 

centras, 

virtuali 

aplinka 

(hibridinis 

mokymosi 

būdas) 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai, Tauragės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui 

centro darbuotojai 

4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 

07, 

14, 

28 

14.00 

14.00 

09.00 

Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Iš ,,Versmės“ 

gimnazijos 

lėšų 

,,Versmės“ 

gimnazija 

,,Versmės“ gimnazijos 

mokytojai 

5. 6 val. seminaras 

,,Laukiam Kalėdų kartu“ 

08 13.00 Rasa Leškienė, Tauragės 

,,Versmės“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

,,Versmės“ 

gimnazija 

,,Versmės“ gimnazijos 

mokytojai 

6. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Klimato kaita, 

atsinaujinanti energetika 

ir energetinis 

efektyvumas. Integracija 

su atnaujintomis ugdymo 

programomis“ 

15, 

16 

13.00 

9.00 

Lukas Stakėla ir Arminas 

Varanauskas, asociacija 

„Žinių ekonomikos 

forumas“ 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Tauragės 

PMMC 

Geografijos, biologijos, 

istorijos, matematikos, 

ekonomikos, anglų k., 

pilietiškumo ugdymo 

mokytojai, dirbantys 7-11 

klasėse 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

gruodžio 7  d. 

https://energysmartstart.lt/registra

cija-i-ugdymo-programa/ 

7. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Įtraukusis ugdymas 

15 14.45 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Tarailių 

progimnazi-

ja 

Tarailių progimnazijos 

mokytojai 

https://energysmartstart.lt/registracija-i-ugdymo-programa/
https://energysmartstart.lt/registracija-i-ugdymo-programa/


kiekvieno vaiko sėkmei“ 

4 modulis 

„Pastoliavimas“ 

8. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 3 

modulis 

29 09.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Iš ,,Aušros“ 

progimnazi 

jos lėšų 

,,Aušros“ 

progimnazi-

ja 

,,Aušros“ progimnazijos 

mokytojai 

9. Metodinė diena 

Klaipėdoje ,,Projektinės 

veiklos patirtys 

Klaipėdos mieste“ 

29 10.30 Klaipėdos švietimo centro 

darbuotojai 

Iš Tauragės 

PMMC lėšų 

Klaipėda Tauragės pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centro darbuotojai 

9. Tauragės apskrities 

mokytojų dalykinė 

konferencija- 

seminaras  „Kritinio 

mąstymo ugdymas“ 

Sausio 

5 d.  

10.00 Kristina Sipavičienė, 

Klaipėdos Universiteto 

dėstytoja, Tarptautinės 

„Universa Via“ mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja, 

mokytoja, Lietuvos verslo 

kolegijos dėstytoja 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

,,Versmės“ 

gimnazija 

Visi norintys  

 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

gruodžio 22 d. el. paštu 

konferencija@versme.org  

10. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Ruošimasis IT 

egzaminui. 

Programavimo mokymo 

Python kalba pokyčiai“ 

Sausio 

6 d.  

10.00 Renata Burbaitė, KTU 

doc., Panevėžio J. 

Balčikonio gimnazijos 

mokytoja ekspertė 

Nemokamas  Nuotoliniu 

būdu 

IT mokytojai, pasirinkę 

programą 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

gruodžio 15 d. el. paštu 

inga.murauskaite@tauragespmmc

.lt 

 

INFORMACIJA  IT MOKYTOJAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Ruošimasis IT egzaminui. Programavimo mokymo Python kalba pokyčiai“ vyks   sausio – kovo 

mėnesiais.  Kaina 13 eurai.  Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors vieną dalį, išduosime pažymą apie išklausytą 

programos dalį.  



Pirmas modulis „Tipinės mokinių klaidos informacinių technologijų VBE egzamine. Į ką turime atkreipti dėmesį ruošiant mokinius egzaminui” 

Lektorė  - Renata Burbaitė, KTU doc., Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos mokytoja ekspertė) sausio 6 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu.  Nemokamas. 

Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  gruodžio   15 d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com   

Antras modulis „Programavimo mokymo Python kalba pokyčiai C++ naudotojams“ (Lektorius – doc. Eimutis Karčiauskas, KTU). Preliminari data 

–  kovo mėnuo. Kaina – 13 eurų 

 

METODINĖ VEIKLA 

Diena  Laikas  Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

05 13.00 Rajono socialinių pedagogų susitikimas – 

diskusija dėl darbo su specialiųjų poreikių 

mokiniais, mokiniais turinčiais negalių ir jų 

ugdymosi poreikių užtikrinimo. 

PMMC Rajono socialiniai 

pedagogai 

E. Jurgilienė  - Vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba, Tauragės apskrities 

vaiko teisių apsaugos 

skyrius. 

07 14.30 

 

15.30 

Rajono metodinės tarybos šventinė – 

edukacinė popietė „Kalėdų belaukiant“. 

Rajono Metodinės tarybos susirinkimas. 

STEAM 

 

PMMC 

Rajono metodinė 

taryba 

D. Kiniulienė – PMMC 

07 14.30 Karjeros specialistų susirinkimas „Profesinis 

ugdymas iš arčiau“. 

PRC 106 kab. Rajono karjeros 

specialistai 

V. Liorančienė - PRC 

08 14.30 Rajono matematikos ir lietuvių k. mokytojų 

tikslinės darbo grupės susirinkimas. 

Priemonių prašymo, siekiant aukštesnių 

ugdymosi rezultatų, parengimas teikimui 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos  

Švietimo, kultūros ir sporto komitetui. 

PMMC Po 1-2 matematikos ir 

lietuvių k. mokytojus 

iš kiekvienos 

mokyklos 

D. Kiniulienė – PMMC 

E. Bitinienė - Žalgirių 

gimnazija 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


13 11.30 Kolegialaus bendradarbiavimo susitikimas su 

Raseinių švietimo pagalbos tarnybos 

komanda 

PMMC Raseinių švietimo 

pagalbos tarnybos 

komanda ir PMMC 

darbuotojai 

D.Kiniulienė - PMMC 

14 10.00 Atvira rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka „Lietuvių tautos išmintis. 

Pamokančio žodžio vaizdingumas ir žaismė“. 

M. Mažvydo 

progimnazijos 

laisvalaikio erdvė 

5a klasės mokiniai, 

rajono lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojai 

L. Tekorienė – Martyno 

Mažvydo progimnazija  

 

15 14.00 Geografijos mokytojų tradicinė popietė 

„Geroji mokytojų patirtis". 

Žalgirių gimnazija 

325 kab. 

Rajono geografijos 

mokytojai 

G. Straukienė  

D. Jonikienė - Žalgirių 

gimnazija 

16 5-6 

pamoka 

(11.35-

13.35) 

Atvira rajoninė integruota lietuvių, rusų, 

vokiečių kalbų pamoka „Kai į žemę ateina 

Kalėdos“. 

Martyno Mažvydo 

progimnazija-203 

kab., miesto 

centras, prie miesto 

eglės. 

 

M. Mažvydo 

progimnazijos 8b 

klasės mokiniai, 

pageidaujantys rajono 

lietuvių k. ir 

literatūros, rusų k., 

vokiečių k. mokytojai 

J. Kasiliauskienė,  

L. Ugianskienė,  

B. Valinčienė - Martyno 

Mažvydo progimnazija 

 

20 14.00 Lietuvos mokinių IT olimpiados rajoninio  

etapo darbų vertinimas. 

Žalgirių gimnazija Vertinimo komisijos 

nariai 

D. Kiniulienė – PMMC 

Gruodžio 7-9 d. 4 - 6 klasių mokinių anglų kalbos meninio 

skaitymo konkurso darbų vertinimas. 

Nuotoliniu būdu Konkurso vertinimo 

komisija: Vaida 

Jucienė, Ona 

Jasevičienė, Audronė 

Sermontienė 

D. Kiniulienė – PMMC 

 



OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

20 Bus 

tikslina

ma 

34-oji Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada II etapas (8–12 kl.). 

Žalgirių gimnazija Užregistruoti 8 - 12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir  vertinimo 

komisija. 

Registracija iki 13d. 

kiniuliened@gmail.com 

 

D. Kiniulienė – PMMC, 

L. Trijonienė – Žalgirių 

gimnazija 

21 11.00 Rajoninė anglų kalbos popietė 1G (9) kl. 

mokiniams „Christmas is coming“. 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazija 

1G klasių mokinių komandos 

iš užsiregistravusių Tauragės 

r. ugdymo įstaigų. 

Registruotis iki 12d. 

renatajankauskiene@bendras

isugdymas.lt 

 

Renata Jankauskienė - 

Žygaičių gimnazija 

29 10.00 Respublikinis Lietuvos suaugusiųjų 

formaliojo ugdymo įstaigų (centrų, 

gimnazijų ir pan.) mokinių kūrybinių 

darbų - koliažų konkursas - paroda ,,Aš 

ir mano ateities Lietuva“ 

Tauragės 

suaugusiųjų mokymo 

centras 

Vertinimo komisijos nariai Tauragės suaugusiųjų 

mokymo centras 

Nuo gruodžio 12 STEAM Gamtamokslinės laboratorijos PMMC  Rajono mokytojai, mokiniai, G. Naryškina - STEAM 

mailto:kiniuliened@gmail.com
mailto:renatajankauskiene@bendrasisugdymas.lt
mailto:renatajankauskiene@bendrasisugdymas.lt


d. laborantės G. Naryškinos kūrybinių 

darbų paroda „Laisvalaikio fantazijos“ 

svečiai 

Nuo gruodžio 1d. 

iki sausio 20d. 

Respublikos 1-4 kl mokinių projektas 

„Būk mano draugas“. 

Tauragės Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

Respublikos 1-4 klasių 

mokiniai, mokytojai 

Registracija iki  

2022-12-15 d. 

https://forms.gle/3W3srqctm

4ytLN817 

 

R. Urbutienė  

I. Ignatavičienė 

G. Martinavičienė 

L. Tamašauskienė 

N. Piliukaitienė 

V. Bušeikienė 

 R. Skrodenienė 

 R. Gavėnienė - Tauragės 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Rezultatai 

skelbiami 15 d. 

Regioninis anglų kalbos skaitovų 

konkursas 4-6 klasių mokiniams. 

Tauragės  „Aušros“ 

progimnazija 

4-6 klasių mokiniai D. Kiniulienė – PMMC, 

I. Breiterienė 

D. Kvietkuvienė, - „Aušros“ 

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 
Lina Visockienė, 

https://forms.gle/3W3srqctm4ytLN817
https://forms.gle/3W3srqctm4ytLN817
mailto:tauragesppt@gmail.com
mailto:tauragesppt@gmail.com


 el.p. 

tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

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 

Gruodžio mėn. 

(trečiadieniais) 
15.45-16.45 

Bendravimo įgūdžių stiprinimo grupė 2-3 kl. mokiniams PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Gruodžio mėn. 

(antradieniais) 
15.30-16.30 

Grupiniai užsiėmimai 2-3 kl. mokiniams, turintiems 

specifinių skaitymo bei rašymo sutrikimų 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

Silvija Jankuvienė, 

logopedė 

Gruodžio  

1 ir 8 d. 
16.00-17.30 

Meninės saviraiškos užsiėmimai 2-4 klasių  mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Gruodžio 2 d. 11.00 
Grupinis užsiėmimas „Aušros“ progimnazijos 

priešmokyklinės grupės vaikams „Emocijų pažinimas” 

„Aušros“ progimnazija 
Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Gruodžio 2 d. 13.40 
Dalyvavimas Martyno Mažvydo progimnazijos VGK 

posėdyje. Atvejo aptarimas 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 
PPT specialistai 

 

 

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


REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvviai Organizatorius 

 

1 10.00 – 

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 3a kl., mokytoja 

V. Platakienė 

STEAM centro 

komanda 

1 14.00-

15.30 
Edukaciniai užsiėmimai karpinių kūrėjams - „Versmės“ 

gimnazijos mokinių komandai. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos mokinių komanda 

ir dailės mokytoja 

G.Budginienė 

STEAM centro 

komanda 

2 8.15 – 

10.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Spalvų virsmai /Vanduo ir  

tirpumas“ ir „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 
Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 3d kl., mokytoja 

N.Kaluževičienė 

STEAM centro 

komanda 

2 10.30 – 

11.30 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika – ikriukai“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Skaudvilės gimnazija, 1a kl., 

mokytoja O.Jorudienė,  

STEAM centro 

komanda 

2 13.00 – 

15.00 
Individualus tiriamasis darbas gamtamokslinėje 

laboratorijoje 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 kl. mokinys 

Gytis 

STEAM centro 

komanda 

5 9.00 – 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 4 kl., mokytoja 

L.Rimkuvienė 

STEAM centro 

komanda 

5 13.00 – 

14.30 
Edukacinis užsiėmimas Robotika kartu su LEGO 

MINDSTORMS EV3  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagrindinės 

mokyklos 5-6 kl. mokinių 

grupė, mokytoja 

L.Austrevičienė 

STEAM centro 

komanda 

6 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika – ikriukai“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 4a kl.,  

mokytoja R. Smailienė 

STEAM centro 

komanda 

6 14.00-

15.00 
Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. mokinių, 

pasirinkusių STEAM modulį, tiriamasis darbas Tvaraus 

vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos 

laboratorijoje 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos STEAM modulį 

pasirinkę I kl. mok., mokytoja 

L.Lileikytė 

STEAM centro 

komanda 



7 8.00-

9.00 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika- ikriukai“ ir  

pažintinės veiklos 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos PUG- C, 

mokytoja 

L.Čepauskienė 

STEAM centro 

komanda 

7 10.00-

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos 3e kl., mokytoja 

V.Prialgauskienė 

STEAM centro 

komanda 

7 13.00-

14.00 
Edukacinis užsiėmimas  „Cheminė mozaika- ikriukai“ ir  

pažintinės veiklos 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 1 kl., 

mokytoja E.Jurkšaitienė 

STEAM centro 

komanda 

7 14.30 – 

16.00 

Šventinė – edukacinė popietė „STEAM Kalėdinė 

dovana“ rajono metodinės tarybos nariams 

gamtamokslinėje laboratorijoje 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Rajono metodinės tarybos 

nariai 

STEAM centro 

komanda 

8 9.00 – 

10.00 
Edukacinis užsiėmimas „Spalvų virsmai / Vanduo ir 

tirpumas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės gimn. 

Batakių pagr. ugd. sk. 1 ir 3 

kl., mokytojos 

A.Linkienė, L.Varanavičienė 

STEAM centro 

komanda 

8 11.00 - 

12.00 
Edukacinis užsiėmimas  „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokykos Gaurės skyrius 3 kl., 

mokytoja, G.Meištininkienė 

STEAM centro 

komanda 

8 14.00 - 

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai mechatronikos ir 

gamtamokslinėje laboratorijose Jurbarko Samariečių 

bendrijos įgyvendinamo projekto Jurbarko dienos centrų 

vaikams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jurbarko Samariečių bendrijos 

įgyvendinamo projekto 

dalyviai – pradinių klasių 

mokinių grupė. 

STEAM centro 

komanda 

9 9.00 – 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 3a kl., mokytoja 

J.Gužauskienė 

STEAM centro 

komanda 

9 11.00 -

12.30 
Pažintinės edukacijos Jurbarko r. Jurbarkų lopšelio - 

darželio ir Raseinių r. Ariogalos lopšelio - darželio 

priešmokyklinių grupių vaikams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jurbarko r. Jurbarkų lopšelio - 

darželio ir Raseinių r. 

Ariogalos lopšelio - darželio 

priešmokyklinių gr. vaikai. 

STEAM centro 

komanda 

12 9.00 -10 

00 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika –ikriukai“ ir 

pažintinės veiklos. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. m-klos 

Dauglaukio ir Dacijonų PUG 

STEAM centro 

komanda 

12 10.00 – 

12.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 3b kl., mokytoja L. 

STEAM centro 

komanda 



Grybaitė 

13 9.00 – 

11.00 

Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazijos 1G kl., 

mokytoja R.Gargasienė  

STEAM centro 

komanda 

13 9.00 – 

10.00 
Edukacinis užsiėmimas „Spalvų virsmai/Vanduo ir 

tirpumas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės gimn. 

Batakių pagr. ugd. sk. 2 ir 4 

kl., mokytojos V.Berešnienė ir 

J.Stoškuvienė  

STEAM centro 

komanda 

13 13.00 – 

15.00 

Šventinis – edukacinis užsiėmimas „STEAM Kalėdinė 

dovana“  Raseinių švietimo pagalbos tarnybos komandai 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Raseinių švietimo pagalbos 

tarnybos komanda 

STEAM centro 

komanda 

14 9.30 – 

10.15 
Edukaciniai užsiėmimai „Pasiruošimas darbui su 

Mikrovaldikliu Arduino UNO“ ir „Cheminė mozaika – 

ikriukai“  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl., 

mokytojai V.Jonauskas ir 

J.Narutavičienė 

STEAM centro 

komanda 

14 10.30 – 

11.15 
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir „Pasiruošimas darbui su Mikrovaldikliu Arduino 

UNO“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl., 

mokytojai V.Jonauskas ir 

J.Narutavičienė 

STEAM centro 

komanda 

14 11.30 – 

14.00 

Tiriamasis darbas „Mikrovaldiklių valdovai: mitų 

griovėjai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl., 

mokytojas V.Jonauskas 

STEAM centro 

komanda 

14 11.30 – 

12.30 
Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“  STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl., 

mokytoja J.Narutavičienė 

STEAM centro 

komanda 

14 12.30 – 

14.30 

Tiriamasis darbas „Kristalų mikropasaulis“  STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl., 

mokytoja J.Narutavičienė 

STEAM centro 

komanda 

15 10.00 – 

12.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Spalvų virsmai /Vanduo ir  tirpumas“  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 3c kl.,  

mokytoja L.Gudaitienė 

STEAM centro 

komanda 

15 13.00 – 

15.00 
Tiriamieji darbai „Kad eksperimentas būtų sėkmingas, 

pipetavimas“ ir „Vėjo energijos savybės ir parametrai” I 

dalis (vėjo greičio ir  vėjo galios priklausomybės nuo 

laiko tyrimas) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8d kl., 

mokytojai K. Masalskis ir 

D.Ramanauskienė. 

STEAM centro 

komanda 

15 15.00 – Šventinis – edukacinis užsiėmimas „STEAM Kalėdinė STEAM atviros Tauragės r. savivaldybės STEAM centro 



16.30 dovana“ Tauragės r. savivaldybės Švietimo ir sporto 

skyriaus specialistų komandai 

prieigos centras 

 

Švietimo ir sporto skyriaus 

specialistų komanda 

komanda 

16 9.00 – 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla, 3a kl., mokytoja 

L.Midvikienė 

STEAM centro 

komanda 

16 13.00 – 

14.00 
Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“  STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla, 8b kl., mokytoja 

A.Pocienė 

STEAM centro 

komanda 

19 9.00 – 

11.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazija, 2c kl., mokytoja 

P.Vitkevičienė. 

STEAM centro 

komanda 

20 9.00 - 

12.00 

Tiriamasis darbas „Mikrovaldiklių valdovai: mitų 

griovėjai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

1R2 kl., mokytojas A.Lobinas 

STEAM centro 

komanda 

20 14.00 – 

15.00 
Edukaciniai užsiėmimai mechatronikos ir gamtos 

mokslų laboratorijose Jurbarko Samariečių bendrijos 

įgyvendinamo projekto Jurbarko dienos centrų vaikams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jurbarko Samariečių bendrijos 

įgyvendinamo projekto 

dalyviai – pradinių klasių 

mokinių grupė. 

STEAM centro 

komanda 

21 9.00 – 

11.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės  Tarailių 

progimnazijos 3 kl., mokytoja 

J.Šermukšnienė 

STEAM centro 

komanda 

21 13.00 – 

15.00 
Šventinė cheminė edukacija gamtamokslinėje 

laboratorijoje „Versmės“ gimnazijos TB2 klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 kl., mokytoja 

S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

22 10.00 – 

12.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir  „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Šaltinio” 

progimnazija, 2a kl. mokytoja 

J. Rimkuvienė 

STEAM atviros 

prieigos centras 

22 13.00 – 

15.00 
Edukacinis užsiėmimas „Spalvų virsmai/Vanduo ir 

tirpumas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 2 kl., 

mokytoja J.Lalaitė 

STEAM centro 

komanda 

 

Direktorė                               Rita Katauskienė 

 

 


