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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. LAPKRIČIO 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“ 

Spalio 

31d.- 

lapkri-

čio 11 

d. 

 Elmyra 

Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 

direktorė 

Iš  Žygaičių 

gimnazijos 

lėšų 

Žygaičių 

gimnazija 
Žygaičių gimnazijos mokytojai 

2. 6 val. konferencija – 

seminaras „Kūrybiškas 

ir personalizuotas 

kiekvieno mokinio 

ugdymas – 

įtraukiojo ugdymo 

sėkmė“ 

03 10.00 Prof. akad. habil. 

dr. Vytautas 

Gudonis 

Pažymėjimas – 

1 eur. 

Tauragės r. 

Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko 

gerovės centras 

(Turgaus a. 6, 

Skaudvilė, 

Tauragės r.). 

Visi norintys 

 

 

 

 

Išankstinė registracija baigta 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Įtraukusis ugdymas 

kiekvieno vaiko sėkmei“ 

3 modulis „Elgesio ir 

emocinių sutrikimų 

turinčių mokinių 

ugdymas: iššūkiai tarp 

teorijos ir praktikos“ 

03 10.00 Švėkšnos ugdymo 

centro ,,Diemedis“ 

specialistai 

 Švėkšnos ugdymo 

centras 

,,Diemedis“ 

Tarailų progimnazijos 

mokytojai 

4. 40 val. kvalifikacijos 04-18 09.00 Elmyra Iš ,,Aušros“ ,,Aušros“ ,,Aušros“ progimnazijos 



tobulinimo programos 
„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“  

Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 

direktorė 

progimnazijos 

lėšų 

progimnazija mokytojai 

5. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokyklos vadovo 

lyderystė: menas 

paauginti save ir kitus“ 3 

modulis 

09 10.00 Doc. dr. Gintautas 

Cibulskas 

 Tauragės PMMC Ugdymo įstaigų vadovai, 

pasirinkę programą ir dalyvavę 

1 ir 2 modulyje 

6. Šviečiamasis renginys – 

mokymai, kuriuose bus 

pristatyta programėlė 

,,Lingo LT“, skirta 

padėti kalbos sutrikimą 

turintiems vaikams 

integruotis į visuomenę, 

ir mokymas, kaip ja 

naudotis. 

 

 

Pageidautina, kas gali, 

atsinešti planšetes. 

16 11.00 UAB ,,Nareka“ 

specialistai 

Nemokamas, 

pažymėjimai 

nebus 

išduodami, 

renginys truks 

2 val. 

Tauragės PMMC Mokytojai, psichologai, spec. 

pedagogai, logopedai ir visi, 

kam pateikta informacija gali 

būti naudinga 

 

 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

lapkričio 10 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

7. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokytojas, mokinys, 

tėvai - jų sąlytis ir 

rezultatas“ 1 modulis 

,,Mokytojų vidinių 

resursų paieška, siekiant 

atrasti mokinius ir jų 

tėvus motyvuojantį ir 

ugdymo kokybę 

įtakojantį komunikacijos 

sąlyčio tašką“ 

17 10.30 Dalė Daiva 

Gasparavičiūtė, 

Prienų r. 

Skriaudžių 

pagrindinės 

mokyklos 

psichologė, 

sveikatos 

psichologė, 

trauminių patirčių 

specialistė 

Iš meno 

mokyklos lėšų 

TMM muzikos 

korpusas 25 klasė 
Meno mokyklos mokytojai 

8. 8 val. mokymai 

„Autistiškų mokinių 

ugdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje"  

 

 

18 10.00 Eglė 

Tumasienienė, 

ergoterapeutė (VU 

medicinos f.) 

Gavėjas: LAA 

Lietaus vaikai 

Sąskaita: LT88 

7300 0101 

4302 1286 

Paskirtis: 

Tauragės PMMC Švietimo pagalbos specialistai, 

auklėtojai, auklėtojų padėjėjai, 

dirbantys su ikimokyklinio 

amžiaus autistiškais vaikais, 

tėvai 

 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


 

Kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimus 

išduos Pasvalio rajono 

savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnyba 

vardas 

pavardė, 2022- 

11- 18 

Suma: 13 Eur 

(būtinai dieną 

reikia minėti, 

kad žinotume 

kur priskirti 

mokėjimą.) 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

lapkričio 10 d.  

Nuoroda registravimui: 

https://forms.gle/ro9Tjrefa4RDG

RQX7 

9. 8 val. seminaras  
Dronų konstravimo ir 

programavimo mokymai 

„NeoLab: Skrajūnas“ 

24 9.00 VšĮ „Tavo 

robotas“ komanda 

13 eurų Tauragės STEAM 

atviros prieigos 

centras 

Informatikos, matematikos, 

fizikos ir technologijų 

mokytojai (jų komandos), 

STEAM centrų metodininkai 

 

 

Būtina išankstinė registracija 

Nuoroda registravimui: 

https://docs.google.com/forms/d/

1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw6

7eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit  

Dalyvių skaičius ribotas. 

Surinkus pilną grupę, registracija 

bus sustabdyta. 

10. Menų popietė, skirta 

Suaugusiųjų mokymosi 

savaitei, ,,Atspaudų 

magija“ 

24 14.00 Vida 

Karbauskienė, 

Tauragės 

,,Aušros“ 

progimnazijos 

mokytoja ekspertė 

Nemokamas, 

pažymėjimai 

nebus 

išduodami, 

renginys truks 

2 val. 

,,Aušros“ 

progimnazija, 323 

kabinetas 

Visi norintys 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

lapkričio 14 d. el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

11. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokytojas, mokinys, 

tėvai - jų sąlytis ir 

rezultatas“ 2 modulis 

„Muzikos pagrindų 

ugdymas šiuolaikinėje 

švietimo sistemoje“ 

29 12.30 Živilė Čapienė, 

(mokyt. 

metodininkė, 

Zenonas Šimkus,  

mokyt. 

metodininkas, 

Rima Ramonienė, 

mokyt. ekspertė, 

Angelė 

Alšauskienė, 

mokyt. 

 TMM muzikos 

korpusas 29 klasė 
Meno mokyklos mokytojai 

https://forms.gle/ro9Tjrefa4RDGRQX7
https://forms.gle/ro9Tjrefa4RDGRQX7
https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit
mailto:murauskaite.inga@gmail.com


metodininkė, 

Dalia Navikienė, 

mokyt. 

metodininkė 

12. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Ruošimasis 

matematikos 

egzaminams ir darbas su 

spec. poreikių vaikais“  

1 modulis „Tipinės 

mokinių klaidos 

matematikos VBE ir 

PUPP egzaminuose. Į ką 

turime atkreipti dėmesį, 

ruošdami mokinius 

egzaminams“ 

29 13.30 Danguolė 

Jonaitienė, NŠA 

Stebėsenos ir 

vertinimo 

departamento 

metodininkė, 

egzaminų 

vertinimo 

komisijos 

pirmininkė 

12 eurų (visos 

programos 

kaina 25 eurai) 

Nuotoliniu būdu Matematikos mokytojai, 

pasirinkę programą 

 

 

 

 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

lapkričio 14 d. el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

INFORMACIJA  MATEMATIKOS MOKYTOJAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Ruošimasis matematikos egzaminams ir darbas su spec. poreikių vaikais“ vyks   lapkričio – vasario 

mėnesiais.  Kaina 25 eurai. Galima mokėti už visą programą 25 eurus ir dalimis už kiekvieną modulį ( 12 eurų už 1 modulį ir 13 eurų už 2 modulį). 

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

Pirmas modulis „Tipinės mokinių klaidos matematikos VBE ir PUPP egzaminuose. Į ką turime atkreipti dėmesį ruošdami mokinius 

egzaminams “ ( lektorė  - Danguolė Jonaitienė, NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento metodininkė, egzaminų vertinimo komisijos pirmininkė) 

lapkričio 29 d. 13.30 val. nuotoliniu būdu.  Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  lapkričio   14 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com   

Antras modulis „Įtraukusis ugdymas matematikos pamokose“ (Lektorius – Valdas Kančauskas, VšĮ ,,Angelų sodai“ direktorius, spec. pedagogas). 

Preliminari data – vasario mėnuo. 

 

METODINĖ VEIKLA 

Diena  Laikas  Vieta Dalyvauja Organizatorius 

03 10.00 Respublikinė dalykinė mokytojų 

konferencija „Kūrybiškas ir 

personalizuotas kiekvieno 

Tauragės r. Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojai, dirbantys su SUP 

turinčiais mokiniais, mokyklų 

Tauragės r. Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
mailto:murauskaite.inga@gmail.com


mokinio ugdymas – įtraukiojo 

ugdymo sėkmė“. 

centras vadovai, pavaduotojai ugdymui, 

švietimo pagalbos specialistai. 

centras 

08 14.30 Karjeros specialistų susirinkimas. PMMC Rajono karjeros specialistai D. Kiniulienė – PMMC 

10 14.30 - 

16.00 

Relaksacinis užsiėmimas dailės 

mokytojams. 

PMMC Rajono dailės mokytojai I. Stonienė - PPT 

17 14.30 Anglų k. mokytojų gerosios 

patirties sklaidos popietė. 

PMMC Rajono anglų k. mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

28 14.00 UTA koordinavimo komandos 

susirinkimas. 

PMMC Rajono UTA komanda R. Katauskienė - PMMC 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

8 12.55 

13.15  

Dalyvavimas respublikiniame 

projekte „Ö kaip vokiškai“: 

rajoninės integruoto patyriminio 

vokiečių ir lietuvių kalbų projekto 

„Per kalbą pažįstu pasaulį“ darbų 

parodos Padlet aplinkoje 

pristatymas:  

https://padlet.com/uglina/4tlhbclu

qrhpmvy6 

Martyno Mažvydo 

progimnazija, 203 kab. 

Dalyvauja 6,7,8 klasių mokniai L. Ugianskienė, 

J. Kasiliauskienė -  

Martyno  Mažvydo 

progimnazija 

Darbai pristatomi iki Rajoninis dailės darbų konkursas Tauragės SMC Tauragės rajono 8-12 kl. mokiniai Tauragės SMC 

https://padlet.com/uglina/4tlhbcluqrhpmvy6
https://padlet.com/uglina/4tlhbcluqrhpmvy6


14d. ,,Tauragė - žaliasis miestas‘‘. 

Darbai siunčiami iki 

18d. 

Respublikinis mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

piešinių konkursas „Piešiu 

gyvenimą“. 

Tauragės r. Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės 

centras 

Specialiojo ugdymo įstaigų bei 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Tauragės r. Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės 

centras 

22 8.00 Edukacinė kelionė į LRT studiją 

susipažinti su profesijomis 

Vilnius, LRT Rajono ugdymo įstaigų 5-12 

klasių mokiniai 

D. Kiniulienė - PMMC 

25 7.30 KU 5-8 klasių matematikos 

olimpiada 

KU, Klaipėda Rajono 5-8 kl. mokiniai ir juos 

ruošę mokytojai 

Klaipėdos universitetas 

D. Kiniulienė –PMMC 

Paroda veiks visą 

mėn. 

Keliaujanti fotografijų paroda 

,,Vaikų spalvotas pasaulis “ 

Baltrušaičių kultūros 

namai 

Baltrušaičių bendruomenė, svečiai D. Eičienė,  

L. Lesnickienė  - 

Tauragės Jovarų  

pagrindinės mokyklos 

Baltrušaičių sk. 

2022-11 mėn. /2023- 

05 mėn. 

Respublikinis internetinis  

projektas „LET’S CREATE A 

STORY. 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija 

8 - 12 kl. moksleiviai G. Kolesnikova 

V. Jucienė 

 

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: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 

Lapkričio 4d. 9.00 

Susitikimas su Žalgirių gimnazijos VGK nariais bei 

pedagogais 

Žalgirių gimnazija Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

Silvija 

Jankuvienė, 

logopedė 

Lapkričio mėn. 

(trečiadieniais) 
15.45-16.45 

Bendravimo įgūdžių stiprinimo grupė 2-3 kl. mokiniams. PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Vaida 

Mačiulienė, 

psichologė 

Lapkričio 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 

Lapkričio 10 d. 14.30-16.00 

 

Relaksacijos užsiėmimas dailės mokytojams 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Lapkričio 21 d. 14 val. – 16 val. 
Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“ 

Praktinis- patyriminis užsiėmimas ,,Rašymas. Būdas 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 
Inga Stonienė, 

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


padėti sau“ užsiregistravę asmenys) soc. pedagogė 

Lapkričio 23 d. 8.30 

Kolegialaus bendradarbiavimo popietė „Įtraukiojo 

ugdymo sėkmės ir iššūkiai“. Susitikimas su Žygaičių 

gimnazijos VGK nariais  

 

Žygaičių gimnazija 
Visi specialistai 

Lapkričio 24 d. 14 val. – 16 val. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“ 

Praktinis- patyriminis užsiėmimas ,,Psichinės savijautos 

stiprinimas, taikant dailės terapijos metodą: Vardo 

metafora – Aš vaizdas” 

                 PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvviai Organizatorius 

 

7 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė fotoelektrai: Kaip 

įveiklinti augalų pigmentus?“ 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB1 kl. ir IIIb 

klasių grupė, ir mokytoja 

S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

7 13.00 – 

15.00  

Tiriamasis darbas  „Fotosintezė-chromatografija“ ir 

,,Pirmieji programavimo žingsniai su Micro:bit: 

,,Emocijos ir garsas“ ir komponentų jungimas” 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių J.Bobrovskio 

gimnazijos 8 kl.mokiniai ir  

mokytojos M.Gečienė, 

L.Stonienė 

STEAM centro 

komanda 

8 9.00 – 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE” ir ,,Spalvų virsmai /Vanduo ir tirpumas” 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos  4 kl. mokiniai 

ir  mokytoja I.Vidrienė. 

STEAM centro 

komanda 

9 10.00 -

12.00 

Tiriamasis darbas „Cheminė mozaika - ikriukai“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės profesinio rengimo 

centro I kl. mokiniai ir 

mokytoja V.Jucikė 

STEAM centro 

komanda 

9 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ ir  

Tiriamasis darbas „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ III dalis (Kūgio nuopjovos formos 

koncentratoriaus įtaka vėjo greičiui ir galiai tyrimas) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

I kl. mokiniai, biologijos ir 

fizikos mokytojos 

STEAM centro 

komanda 

10 13.00 – 

14.30  

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos III kl. Mokiniai ir 

mokytoja V.Kalašinskienė 

STEAM centro 

komanda 

10 10.00 – 

12.00 

Tiriamasis darbas „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilutės r. Žemaičių 

Naumiesčio gimnazijos 9-10 

STEAM centro 

komanda 



 kl. mokiniai ir mokytoja 

N.Peteraitienė 

10 14.00 – 

15.00 

Edukacinis užsiėmimas - „Ikriukai - cheminė mozaika“. STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos sveikatos 

būrelio nariai ir vadovė 

I.Drochnerytė 

STEAM centro 

komanda 

11 13.00 – 

15.00 

Užsiėmimai gamtos mokslų ir mechatronikos 

laboratorijose Jurbarko Samariečių draugijos 

įgyvendinamo projekto  dalyviams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jurbarko Samariečių 

draugijos įgyvendinamo 

projekto dalyviai 

STEAM centro 

komanda 

14 9.00 – 

12.00 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas “ STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos mokinių grupė ir 

chemijos mokytoja 

STEAM centro 

komanda 

14 13.00 – 

14.30 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – 

pipetavimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 7 kl. 

mokiniai ir ,mokytoja 

M.Gečienė  

STEAM centro 

komanda 

14 13.00 – 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 5 kl. I pogr., ir 

mokytoja E.Kazlauskienė 

STEAM centro 

komanda 

15 8.40 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Kaltinėnų 

A.Stulginskio gimnazijos 11 

kl. mokiniai ir mokytoja 

L.Martinavičienė 

STEAM centro 

komanda 

15 13.00 - 

15.00 

Du 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 8c kl. mok. ir 

mokytojos D.Ramanauskienė 

ir V.Dienienė 

STEAM centro 

komanda 

16 8.00 – 

11.00 

Du edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

MINDSTORMS EV3“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 7 kl. mokiniai 

ir mokytoja I.Ambrozienė. 

(dvi grupės viena po kitos). 

STEAM centro 

komanda 

16 15.00 -

17.00 

Du edukaciniai užsiėmimai „Pirmieji programavimo 

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

saulės energiją - saulės mechanika“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 5a kl. 

mokiniai ir mokytojai 

N.Bekerienė, K.Masalskis 

STEAM centro 

komanda 

17 10.00 – 

11.00 

Edukacinis užsiėmimas „Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“   

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jurbarko r. Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų 

gimnazija IVG kl. mokiniai 

ir mokytoja L.Šukauskienė 

STEAM centro 

komanda 



17 10.00 – 

12.00 

Tiriamasi darbas „Kristalų mikropasaulyje“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalė r. Laukuvos N.Vėliaus 

gimnazijos 7 kl. mokiniai ir 

mokytoja V.Ačienė 

STEAM centro 

komanda 

17 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Robotų programavimas: matematinė 

navigacija labirinte.“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 10 kl. 

mokiniai ir  mokytoja 

L.Stonienė 

STEAM centro 

komanda 

18 8.30 – 

12.00 

Tiriamasis darbas ,,Little Monster Crazy Band“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 7 kl. 

13 mok., mokytoja Vidutė 

Stankuvienė 

STEAM centro 

komanda 

18 13 „Juodosios dėžės iššūkis“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Bus patikslinta STEAM centro 

komanda 

21 8.00 – 

10.30 

Tiriamasis darbas „Kristalų mikropasaulis“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos, TB1 kl. ir IIIb kl. 

grupė ir mokytoja 

S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

21 13.00 – 

15.00 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Visi norintys STEAM centro 

komanda 

22 8.40 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 8 kl. 

mokiniai ir mokytoja 

V.Stankuvienė 

STEAM centro 

komanda 

22 14.00 – 

15.20 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. mokinių 

pasirinkusių STEAM modulį pirmieji tiriamieji darbai 

gamtos mokslų ir Tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Versmės“ gimn. STEAM 

modulį pasirinkę I kl. 

mokiniai (30 mok.)  

Chemijos ir fizikos 

mokytojos 

STEAM centro 

komanda 

22 16.00 -

17.00 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys gamtos 

mokslų laboratorijoje – edukacija „Laiškų istorija. 

Slaptas laiškas“. 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės SMC bendruomenė STEAM centro 

komanda 

23 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Robotų programavimas: matematinė 

navigacija labirinte“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos 8 kl. mokiniai 

ir mokytoja I.Ambrozienė 

STEAM centro 

komanda 

23 13.00 – 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 5 kl. mokiniai 

II pogr., ir mokytoja 

STEAM centro 

komanda 



E.Kazlauskienė 

24 9.00 – 

16.00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa IT, technologijų, 

fizikos, matematikos mokytojams ir STEAM centrų 

metodininkams „Dronų konstravimas ir programavimas 

„NeoLab: Skrajūnas“  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Registracija 

https://docs.google.com/form

s/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4

nORw67eq7VSdZYj-

vhxYIYvA/edit  

STEAM centro 

komanda 

25 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

III kl. mokiniai ir mokytoja 

S.Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

25 13.00 -

15.00 

Užsiėmimai gamtos mokslų ir mechatronikos 

laboratorijose Jurbarko Samariečių draugijos 

įgyvendinamo projekto  dalyviams.   

Šalia STEAM 

centro 

Jurbarko Samariečių 

draugijos įgyvendinamo 

projekto dalyviai. 

STEAM centro 

komanda 

28 9.00 – 

11.00 

Tiriamasi darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas, 

pipetavimas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 8 kl. mokiniai 

ir mokyt. A.Vaičiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

28 13.00 -

15.00 

Tiriamasis darbas „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 9 kl. 

mokiniai ir mokytoja 

V.Stankuvienė 

STEAM centro 

komanda 

29 14.00 – 

15.20 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. mokinių 

pasirinkusių STEAM modulį pirmieji tiriamieji darbai 

gamtos mokslų ir Tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijose 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Versmės“ gimn. STEAM 

modulį pasirinkę I kl. 

mokiniai (30 mok.)  

Chemijos ir fizikos 

mokytojos 

STEAM centro 

komanda 

30 8.00-

11.00 

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

III kl. mokiniai ir mokytoja 

S.Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

 

Direktorė               Rita Katauskienė 

https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bq3MiLvL_fQEs_eiqS4nORw67eq7VSdZYj-vhxYIYvA/edit

