
 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras formuoja komandą naujai kuriamam 

padaliniui –  Tauragės  regioniniam gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, 

matematikos tyrimų  atviros prieigos centrui  (toliau –  STEAM centrui) 

  

Tikimės, kad STEAM centras Tauragės regiono mokiniams taps tyrimų, atradimų ir kūrybine 

inovacijų erdve. STEAM centre mokiniai galės iš arti susipažinti su gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentuoti ir 

kurti. Patraukli pirmoji pažintis padės jaunimui nuo mažens susidomėti šiais sudėtingais 

mokslais, o vėliau – rinktis su jais susijusias studijas ir karjerą. STEAM centre taip pat bus 

sudaromos galimybės tobulinti kvalifikaciją mokytojams, o visuomenė galės susipažinti su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Kviečiame dirbti moderniai įrengtame padalinyje. 

 

1.Pareigybė – metodininkas (Gamtamokslinė laboratorija), 1 pareigybė (40 darbo valandų 

per savaitę). Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6 iki 

11 (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo).  

 

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai: 

• chemijos arba biologijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas, 

• pedagoginio darbo patirtis (privalumas); 

• gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas; 

• gebėti organizuoti ugdymo(si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(si) metodus užsiėmimuose; 

• gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius; 

• gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į 

smurtą ir patyčias; 

• gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas. 

  

Pagrindinės funkcijos: 

• planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams; 

• rengia ir (ar) pritaiko centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus, 

• konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti 

brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą; 

• konsultuoja mokytojus. 

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus: 

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. gyvenimo aprašymą; 

5. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Pasiteirauti galima tel. (8 620) 85 118. 

Dokumentų pateikimo variantai: 

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 

Aerodromo g. 6, Tauragė. 



2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, 

LT-72186 Tauragė 

3. El. paštu  tauragessteam@gmail.com 

 

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. Dokumentų originalai 

pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. 

  

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. Apie tikslesnį pokalbio 

laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu. 

  

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com 

  

2. Pareigybė – metodininkas (Mechatronikos/IT laboratorija),  1 pareigybė (40 darbo 

valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6 iki 11 

(priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo).  

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai: 

• fizikos, IT arba inžinerijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas, 

• pedagoginio darbo patirtis (privalumas); 

• gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas; 

• gebėti organizuoti ugdymo(si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(si) metodus užsiėmimuose; 

• gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius; 

• gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į 

smurtą ir patyčias; 

• gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas. 

  

Pagrindinės funkcijos: 

• planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams; 

• rengia ir (ar) pritaiko centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus, 

• konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti 

brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą; 

• konsultuoja mokytojus. 

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus: 

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. gyvenimo aprašymą; 

5. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Pasiteirauti galima: tel. (8 620) 85 118. 

Dokumentų pateikimo variantai: 

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 

Aerodromo g. 6, Tauragė. 

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, 

LT-72186 Tauragė 
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3. El. paštu  tauragessteam@gmail.com 

 

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. Dokumentų originalai 

pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. 

  

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. Apie tikslesnį pokalbio 

laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu. 

  

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com 
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