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mokiniui centro direktorės 

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. SAUSIO 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 programa 

„Baltos lentos, „OneNote“ ir 

„Tasks“ įrankių naudojimas 

Teams aplinkoje.“  2 modulis  

I grupei 

05 10.00 Irena Ambrozienė, 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

 „Aušros“ 

progimnazija 
„Aušros“ progimnazijos 

mokytojai I grupė 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Baltos lentos, „OneNote“ ir 

„Tasks“ įrankių naudojimas 

Teams aplinkoje.“ 2 modulis 

II grupei 

06 15.00 Irena Ambrozienė, 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

 „Aušros“ 

progimnazija 
„Aušros“ progimnazijos 

mokytojai II grupė 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais ? “ 3 

modulis 

18 12.30 Lina Nevardauskienė, 

Tauragės l/d „Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir Milana 

Beišienė, Tauragės l/ d 

„Kodėlčius“ mokytoja 

metodininkė 

 l/d 

„Kodėlčius“ 
l/ d „Kodėlčius“ auklėtojai 

 



METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

6 15.00 Nuotolinis tikslinės grupės susirinkimas dėl anglų k. 

olimpiados rajoninio etapo organizavimo ir vykdymo. 

Zoom platforma Tikslinės grupės nariai. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

12 15.00 Nuotolinis dailės mokytojų pasitarimas dėl dailės 

olimpiados rajoninio etapo vykdymo ir organizavimo 

Zoom platforma Dailės mokytojai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

13 10.00 Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Kas saugo tautos 

vertybes?“ 

Tremties ir 

rezistencijos 

muziejus 

7c klasės mokiniai, rajono 

mokytojai 

L. Tekorienė -  

Tauragės M.Mažvydo 

progimnazija 

13 15.00 Pasitarimas dėl chemijos olimpiados (9-12 kl.)  

rajoninio etapo vykdymo. 

Zoom platforma Mokyklų atstovai atsakingi 

už olimpiados įgyvendinimą 

mokykloje 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

14 15.00 Pasitarimas dėl fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajoninio 

etapo vykdymo. 

Zoom platforma Fizikos mokytojai V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

18 13.00 Metodinė popietė ir atviros veiklos pristatymas  

„Kad kojytės būtų sveikos“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams (vaikų pėdų plokščiapėdystės 

profilaktikai). 

VRCM „Pušelė“  Užsiregistravę ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai.  

Registruotis el.p. 

vilmovai@gmail.com 

Auksuolė Stoškutė – 

VRCM „Pušelė“ judesio 

korekcijos mokytoja. 

19 15.00 Pasitarimas dėl biologijos olimpiados (9-12 kl.) 

rajoninio etapo vykdymo. 

Zoom platforma Mokyklų atstovai atsakingi 

už olimpiados įgyvendinimą 

mokykloje 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

20 Laikas 

bus 

patiksl

intas 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11kl.) 

rajoninio etapo darbų vertinimas  

Tikslinama Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

20 15.00 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso darbų 

vertinimas ir pasitarimas dėl Lietuvos mokinių lietuvių 

kalbos ir literatūros olimpiados rajoninio etapo (9-12 

kl.) organizavimo ir vykdymo. 

(darbus filologų konkursui pateikti iki sausio 19 d. 

Darbai pateikiami Word formatu siunčiant el.p 

vilmovai@gmail.com) 

Tikslinama Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 



24 16.00 Nuotolinis lietuvių k. mokytojų pasitarimas dėl lietuvių 

k. ir literatūros olimpiados (9-12 kl.) rajoninio etapo 

organizavimo ir vykdymo. 

Zoom platforma 9 – 12 klasių lietuvių k. 

mokytojai. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

27-31  Lietuvos mokinių fizikos olimpiados 9-12 kl. 

mokiniams rajoninio etapo darbų vertinimas 

(nuotolinis). 

Tikslinama Sudaryta vertinimo komisija. V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

11 10.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

„Dainų dainelė“ Tauragės rajono etapas. 

Tauragės meno 

mokykla 

Užregistruoti konkurso 

dalyviai, jų mokytojai, 

vertinimo komisijos nariai. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

A.Petraitis – Tauragės 

meno mokykla ir 

sudaryta tikslinė grupė. 

14 Nuo 

9.00  

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas 

(9-12 kl.). 

Nuo 9.00 iki 11.00 val. – I-II gimnazijos kl. (9-10 kl.) 

Nuo 12.00 iki 14.00 val. III-IV gimnazijos kl. (11-12 

kl.) 

Dalyvių mokyklose 

jungiantis per  

Moodle platformą 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

Mokyklų komandos. 

20 8.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis 

etapas (11 kl.). 

 

Tikslinama  Užregistruoti 11 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo ir vertinimo 

komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

Tiklinė anglų k. 

mokytojų grupė 

21 Nuo 

9.00 

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis 

etapas (9-12 kl.).  

Nuo 9.00 iki 11.00 val. – I-II gimnazijos kl. (9-10 kl.) 

Nuo 12.00 iki 14.00 val. III-IV gimnazijos kl. (11-12 

kl.) 

Dalyvių mokyklose 

jungiantis per  

Moodle platformą 

Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

Mokyklų komandos. 

21 11.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

„Dainų dainelė“ zoninis etapas. 

Tauragės meno 

mokykla 

Užregistruoti konkurso 

dalyviai iš Tauragės, 

Jurbarko, Kelmės, Pagėgių, 

Raseinių ir Šilalės 

savivaldybių, jų mokytojai, 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

A.Petraitis – Tauragės 

meno mokykla ir 



vertinimo komisijos nariai. sudaryta tikslinė grupė 

27 10.00 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas 

(9-12 kl.). 

 

Tikslinama Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC. 

28 Bus 

patiksl

inta 

Lietuvos mokinių IT olimpiados III etapo I dalis. 

 

Dalyvių mokyklose Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė – 

PMMC, 

IT mokytojai. 

Vasario 

1d. 

Laikas 

bus 

patiksl

intas 

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.). 

 

Tikslinama Užregistruoti 9-12 kl. 

mokiniai ir sudaryta 

vykdymo komisija. 

V.Vaičekauskienė - 

PMMC  

 

 

Informacija dėl olimpiadų organizavimo ir vykdymo bus tikslinama. Tai priklausys nuo Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro teikiamos informacijos, vykdymo ir organizavimo rekomendacijų bei žmogiškųjų išteklių šaltinių. Informacija apie 

pasikeitimus bus teikiama atskirais pranešimais                              

 

 

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA 

Edukacinių užsiėmimų, tiriamųjų darbų temos bei registracijos nuoroda į vasario - kovo mėnesio užsiėmimus bus atsiųsta į 

mokyklas iki 2022 m. sausio 14 d. 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

4 10.00 

val.  

Šilalės rajono Kvėdarnos K.Jauniaus gimnazijos 

mokytojų pažintinis rytmetys STEAM centre 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės r. Kvėdarnos 

K.Jauniaus gimnazijos 

mokytojai  

STEAM centro 

komanda 

5 11.00 

val. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų bei 

ugdymo įstaigų vadovų pažintinis rytmetys STEAM 

centre 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus darbuotojai bei 

ugdymo įstaigų vadovai 

STEAM centro 

komanda 



6 10.00 

val. 

Jurbarko r. informacinių technologijų mokytojų 

metodinio ratelio narių konsultacinis rytmetys 

STEAM centre 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jurbarko rajono mokyklų IT 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

7 12.00 

val. 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,STEAM centro galimybės: pažintinės edukacijos ir 

bandymų demonstravimas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Radviliškio Gražinos 

pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

PMMC 

 

10 11.00 

val. 

Susitikimas su VšĮ ,,Tavo robotas“ Heydekrug 

robotics atstovais dėl bendradarbiavimo 

STEAM atviros 

prieigos centras 

VšĮ ,,Tavo robotas” 

Heydekrug robotics atstovai 

ir STEAM centro darbuotojai 

STEAM centro 

komanda  

11 11.00 -

13.00 

val. 

Edukaciniai užsiėmimai Jovarų pagrindinės 

mokyklos 4b klasės mokiniams 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

4b klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

12 10.00-

11.00 

val. 

Pažintinis rytmetys STEAM centre Šilalės Pajūrio 

S.Biržiškio gimnazijos 1 klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 
Šilalės Pajūrio S.Biržiškio 

gimnazijos 1 klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

12  14.30 

val. 

Individuali IT mokytojo konsultacija dėl projektinių 

darbų 

STEAM atviros 

prieigos centras 

IT mokytojai STEAM centro 

komanda 

12 14.30 

val. 

Konsultacijos biologijos ir chemijos mokytojams, 

dirbantiems 7-12 klasėse, dėl tiriamųjų darbų. 

Tiriamieji darbai: ,,Pipetavimas”, ,,Dirbtinis inkstas”, 

,,Cheminių medžiagų kelionė ląstelėje”. (Zoom 

vaizdo konferencija, registruotis iki 2022-01-11 el. 

paštu tauragessteam@gmail.com) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Biologijos, chemijos 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

14 10.00 

val. 

Edukacinis užsiėmimas ,,Žvilgsnis į šviesos pasaulį” 

,,Aušros” progimnazijos 4 a klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazijos 4a 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

14 13.00 

val. 

Pažintinė popietė STEAM centre Tarailių 

progimnazijos 8 klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tarailių progimnazijos 8 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

17 9.00 val. Tiriamasis darbas ,,Dirbtinis inkstas“ ,,Aušros“ 

progimnazijos 8a klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazijos 8a 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

19 10.00 

val. 

Žygaičių gimnazijos II g klasės mokinių pažintinis 

rytmetys STEAM centre 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Žygaičių gimnazijos II g 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

20 10.30 

val. 

M.Mažvydo progimnazijos PUGe mokinių pažintinis 

rytmetys STEAM centre 

STEAM atviros 

prieigos centras 

M.Mažvydo progimnazijos 

PUGe mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

21 10.00 

val. 

Edukacinis užsiėmimas ,,Žvilgsnis į šviesos pasaulį” 

Jovarų pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

3b klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

24 9.00 val. Tiriamasis darbas ,,Dirbtinis inkstas“ ,,Aušros“ 

progimnazijos 8b klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

,,Aušros“ progimnazijos 8b 

klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

25 10.00 Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 5-10 STEAM atviros Skaudvilės ugdymo ir vaiko STEAM centro 



val.  klasių mokinių pažintinis rytmetys STEAM centre prieigos centras gerovės centro 5-10 klasių 

mokiniai 

komanda 

26 10.00 Edukacinis užsiėmimas ,,Žvilgsnis į šviesos pasaulį” 

Jovarų pagrindinės mokyklos Gaurės skyriaus 3 ir 4 

klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

Gaurės skyriaus 3 ir 4 klasių 

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

27 10.00 

val. 

Edukaciniai užsiėmimai Jovarų pagrindinės 

mokyklos 4a klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

4a klasės mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

 

 

 

 

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 

Sausio 13d. 9.00 – 10.30  Užsiėmimas vyresnių klasių mokiniams Skaudvilės ugdymo ir vaiko Vaida Mačiulienė, 

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


„Emocijų valdymas“. gerovės centras psichologė 

 

Sausio 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 

 

Direktorė:               Karolina Vozbutaitė 


