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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. RUGSĖJO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

METODINĖ VEIKLA 

 

Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

7 14.30 Rajono mokyklų bibliotekininkų pasitarimas. PMMC Rajono mokyklų 

bibliotekininkai 

D. Kiniulienė – PMMC 

8 14.00 Rajono specialiųjų pedagogų, logopedų ir 

psichologų pasitarimas 

PMMC Rajono spec. pedagogai, 

logopedai, psichologai. 

D. Kiniulienė – PMMC 

12 14.30 Rajono metodinės tarybos susirinkimas. PMMC Rajono metodinės tarybos 

nariai 

D. Kiniulienė – PMMC 

13 15.00 Rajono anglų kalbos mokytojų pasitarimas. 

 

PMMC Rajono anglų k. mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

14 15.00 Rajono lietuvių kalbos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono lietuvių k. 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

15 14.00 Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų 

metodinių grupių pirmininkų pasitarimas. 

PMMC Rajono mokyklų pradinių 

klasių mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai 

D. Kiniulienė – PMMC 

16 13.00 Rajono katalikų tikybos mokytojų susirinkimas ir 

susitikimas su Telšių katechetikos centro vadovu 

mons. Rimantu Gudlinkiu. 

Tauragės Švč. 

Trejybės 

bažnyčia, 

parapijos namai 

Rajono katalikų tikybos 

mokytojai 

L.Balčiuvienė – 

Žalgirių gimnazija. 

D. Kiniulienė – PMMC 

19 15.00 Rajono matematikos mokytojų pasitarimas. PMMC  Rajono matematikos 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

21 15.00 Rajono biologijos mokytojų pasitarimas. PMMC 

 

Rajono biologijos 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 



22 15.00 Rajono chemijos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono chemijos 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

 

26 15.00 Rajono fizikos mokytojų pasitarimas. PMMC 

 

Rajono fizikos mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

27 15.00 Rajono geografijos mokytojų pasitarimas. PMMC 

 

Rajono geografijos 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

28 15.00 Rajono technologijų mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono technologijų 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

29 15.00 Rajono dailės mokytojų pasitarimas. 

 

PMMC  Rajono dailės mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

Spalio 

3d. 

15.00 Rajono istorijos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono istorijos mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

Spalio 

4d. 

15.00 Rajono informacinių technologijų mokytojų 

pasitarimas. 

PMMC  Rajono informacinių 

technologijų mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

 

TAURAGĖS REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1  Mokslo ir žinių diena. STEAM atviros 

prieigos centras 

 STEAM centro 

komanda 

2  Centro darbuotojų metodinė diena. STEAM atviros 

prieigos centras 

STEAM centro komanda STEAM centro 

komanda 

5 – 9  14.00 – 

17.30 

Atvirų durų dienos STEAM centre. 

Registracija į neformaliojo švietimo būrelius. 

Siūlomi būreliai:  

1. „Gamtamokslinės laboratorijos paslaptys“ 6-7 

kl. mokiniams. 

2.  „STEAM formulė“ 8-10 kl. mokiniams. 

3. Smalsioji robotikos inžinerija: interaktyvūs 

pojūčiai“ 5-6 ir 7-8 kl. mokiniams. 

4.  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Visi norintys STEAM centro 

komanda 



13 14.00 – 

15.30 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. Mokinių, 

pasirinkusių STEAM modulį, pažintis su centro 

gamtamoksline ir tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijomis. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Versmės“ gimn. STEAM 

modulį pasirinkę I kl. 

mokiniai (21 mok.) su 

chemijos ir fizikos 

mokytojomis 

STEAM centro 

komanda 

20  Tauragės SMC tarptautinio projekto dalyvių 

pažintinis – edukacinis vizitas į STEAM centrą. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

SMC tarptautinio projekto 

dalyviai. 

STEAM centro 

komanda 

21 11.00 - 

13.00 

Edukaciniai užsiėmimai gamtamokslinėje ir 

mechatronikos laboratorijose Raseinių švietimo 

pagalbos tarnybos TAU studentams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Raseinių švietimo pagalbos 

tarnybos TAU studentai. 

STEAM centro 

komanda 

21 15.00 STEAM centro komandos susitikimas su biologijos 

mokytojais (pagal rajono mokytojų susirinkimų 

grafiką). 

PMMC STEAM centro komanda D. Kiniulienė – 

PMMC 

22 15.00 STEAM centro komandos susitikimas su chemijos 

mokytojais (pagal rajono mokytojų susirinkimų 

grafiką). 

PMMC STEAM centro komanda D. Kiniulienė – 

PMMC 

26 15.00 STEAM centro komandos susitikimas su fizikos 

mokytojais (pagal rajono mokytojų susirinkimų 

grafiką). 

PMMC STEAM centro komanda D. Kiniulienė – 

PMMC 

27 14.00 – 

15.30 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. Mokinių, 

pasirinkusių STEAM modulį, pirmieji tiriamieji 

darbai gamtamokslinėje ir Tvaraus vystymosi, 

žaliosios ir alternatyviosios energetikos 

laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

„Versmės“ gimn. STEAM 

modulį pasirinkę I kl. 

mokiniai (21 mok.) su 

chemijos ir fizikos 

mokytojomis 

STEAM centro 

komanda 

28 15.00 STEAM centro komandos susitikimas su 

technologijų mokytojais (pagal rajono mokytojų 

susirinkimų grafiką). 

PMMC STEAM centro komanda D. Kiniulienė – 

PMMC 

29 Laikas 

bus 

patiksli

ntas 

Kūrybinių technologijų dirbtuvės „Ateities 

kūrėjoms“ smalsioms mergaitėms ir jas į tobulėjimo 

kelionę atlydinčioms moterims: mamoms, tetoms, 

močiutėms, pusseserėms ar globėjoms, kaimynėms, 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Mergaitės su jas 

lydinčiomis moterimis.  

Būtina išankstinė 

registracija (informacija 

dėl registracijos bus 

VŠĮ „Kūrybinių 

technologijų 

akademija“ 

bit&Byte 



mokytojoms. patikslinta). 

Spalio 

4d. 

15.00 STEAM centro komandos susitikimas su 

informacinių technologijų mokytojais (pagal rajono 

mokytojų susirinkimų grafiką). 

PMMC STEAM centro komanda D. Kiniulienė – 

PMMC 

 

Tolimesnė registracija į STEAM centro veiklas rugsėjo – lapkričio mėnesiams bus pradėta po rugsėjo 5 d.  

Į veiklas gali registruotis tik tikslinei amžiaus grupei priklausančios mokinių grupės – 5 - 6 ir 7 – 12  klasių mokiniai. 

Jaunesnių klasių mokinius į STEAM centro veiklas bus galima registruoti tik numatytu laiku: dvi savaitės prieš žiemos (Kalėdų) atostogas, savaitė prieš 

pavasario (Velykų) atostogas ir dvi savaitės mokslo metų pabaigoje. Papildomai bus galima registruotis, jeigu liks laisvų vietų. 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

2022 m. rugsėjo mėnuo 

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 
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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 

 

Laikinai atliekanti direktorės pareigas           Rita Katauskienė 
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