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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. BALANDŽIO 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 
„Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais ? “ 2, 3   

moduliai 

13,26 13.00 Lina Nevardauskienė, 

Tauragės l/d „Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir Milana 

Beišienė, Tauragės l/ d 

„Kodėlčius“ mokytoja 

metodininkė 

 VRCM 

„Pušelė“ 
VRCM „Pušelė“ mokytojai 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 2 modulis 

21 09.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Iš „Šaltinio“ 

progimnazijos 

lėšų 

Tauragės 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokytojai 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Sėkmingų darbo metodų 

taikymas ugdant specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

21 10.00 Vaida Abromavičienė, 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

logopedė 

 Tauragės 

PMMC 
Specialieji pedagogai, 

logopedai, pasirinkę programą, 

arba norintys dalyvauti 

 

 



turinčius mokinius“  

3 modulis „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimą, 

vertinimo metodikos“. 

4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Puodų žiedimas ir kitos 

molio dirbinių technikos“ 

baigiamasis renginys 

22 18.00 Vydmantas Vertelis, 

Vilius Šiuželiai, Gintaras 

Cemnalianskis 

 Norkaičių 

tradicinių 

amatų ir 

etnokultūros 

centras 

Grupė suformuota.  

5. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokyklos vadovo 

lyderystė: menas paauginti 

save ir kitus“ 1 modulis 

27 10.00 Doc. dr. Gintautas 

Cibulskas, KTU  

13 eurų (visos 

programos 

kaina 37 

eurai) 

Tauragės 

PMMC 
Ugdymo įstaigų direktoriai, jų 

pavaduotojai, visi norintys 

 

 

Būtina išankstinė registracija, 

kurie nesiregistravo 

iš anksto registruotis  

iki  balandžio 15 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

 

INFORMACIJA  UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos vadovo lyderystė: menas paauginti save ir kitus“ vyks balandžio – spalio mėnesiais  (Kaina 

37 eurai. ) Galima mokėti už visą programą 37 eurus ir dalimis už kiekvieną modulį ( 13 eurų už 1 modulį ir po 12 eurų už 2-3 modulius). Bus 3 

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

Pirmas modulis  vyks balandžio 27 d. 10 val. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre. Būtina išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  

balandžio 15  d.  el. paštu murauskaite.inga@gmail.com 

Lektorius – doc. dr. Gintautas Cibulskas, KTU 

 

 

 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com
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METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

7 14.00 Pasidalijimas  patirtimi dėl darbo su kitataučiais 

vaikais 

Zoom platforma Ugdymo įstaigų pedagogai PMMC 

8 8.00-

16.00 

Lietuvos 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų 

– biologijos) olimpiados III-iasis etapas 

Klaipėdos 

universitetas 

Į III etapą pakviesti mokiniai 

ir jų mokytojai iš M. 

Mažvydo, „Aušros“ 

progimnazijų ir Jovarų 

pagrindinės mokyklos 

KU, 

D.Kiniulienė –PMMC 

12 12.00 Lietuvos gimnazijų mokytojų konferencija „Ugdymo 

rezultatyvumas gimnazijoje šiandien ir rytoj“  

Žalgirių gimnazija Užsiregistravę mokytojai L.Trijonienė, 

J.Pukelienė 

Žalgirių gimnazija 

12 15.00 Rajono 5 – 8 klasių mokinių matematikos olimpiados 

tikslinės grupės veikla 

PMMC Tikslinės grupės nariai D.Kiniulienė –PMMC 

13 8.00 Atvira anglų kalbos pamoka 4b klasėje „The World of 

Body Parts“ 

Martyno Mažvydo 

progimnazija, 305 

kab. 

Norintys anglų mokytojai 

(registruotis iki 04.08d. 

rima75@gmail.com ) 

S. Lėkytė,  

R. Skulskienė – 

Martyno Mažvydo 

progimnazija 

13 14.00 Vokiečių kalbos dailyraščio konkurso darbų vertinimas PMMC Vertinimo komisijos nariai 

 

D.Kiniulienė –PMMC 

14 11.00 Rajoninė mažoji rusų kalbos konferencija 

„Motyvuojantis užsienio kalbos (rusų) mokymasis: 

kūrybiškumas, patirtys ir inovacijos“  

Nuotoliniu būdu Tauragės  r. švietimo įstaigų 

moksleiviai ir jų mokytojai  

R.Krasauskienė, 

D.Rakauskienė – 

Žalgirių gimnazija 

14 14.00 Rajono 3-4 klasių matematikos olimpiados darbų 

vertinimas 

PMMC Vertinimo komisijos nariai D.Kiniulienė –PMMC 

1-24 Bus 

patiksl

inta 

Pradinių klasių mokinių dailiojo rašto konkursų 

tikslinių grupių veikla 

Nuotoliniu būdu Tikslinių grupių nariai D.Kiniulienė –PMMC 

mailto:rima75@gmail.com


22 15.00 Rajoninio piešinių konkurso „Šeima- vertybė, 

džiaugsmas, šiluma“ darbų vertinimas 

PMMC Vertinimo komisijos nariai D.Kiniulienė –PMMC 

25 14.30 Rajono 1-2 klasių mokinių dailiojo rašto konkurso 

„Auksinė plunksna“ darbų vertinimas 

PMMC Vertinimo komisijos nariai D.Kiniulienė –PMMC 

25 14.30 Rajono 3-4 klasių mokinių dailiojo rašto konkurso 

„Auksinė plunksna“ darbų vertinimas 

PMMC Vertinimo komisijos nariai D.Kiniulienė –PMMC 

28 14.30 Rajono 5-6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados 

darbų vertinimas 

PMMC Vertinimo komisijos nariai D.Kiniulienė –PMMC 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

6 13.00 Mokinių folklorinių šokių varžytuvių „Kelk kojeles 

tonke“ rajoninis turas 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

Užsiregistravę šokių 

kolektyvai 

A.Rumšienė-„Šaltinio“ 

progimnazija; 

D.Kiniulienė –PMMC 

11 15.00 Respublikinio integruoto technologijų ir dorinio 

ugdymo konkurso - parodos „Kūryba ir saviraiška 

asmenybės dvasiniam pasauliui“, tema – „Svarbiausias 

krikščionybės simbolis – kryžius“, virtualios darbų 

parodos atidarymas: 

https://padlet.com/nanija00/simbolis_kryzius 

 

Nuotoliniu būdu Respublikos mokyklų  

0-12 kl. mokiniai 

A.Paulauskienė, 

K.Tymalkienė, 

N.Bekerienė, 

J.Černeckytė – 

„Šaltinio“ progimnazija 

13 8.00-

12.00 

Vokiečių kalbos dailyraščio konkursas (6-8 kl.) Rajono mokyklos Užregisrtuoti mokiniai  

(darbus pristatyti į PMMC 

D. Kiniulienei iki 04-13d. 

14.00 ) 

Ugianskienė – 

M.Mažvydo 

progimnazija 

14 12.00 3-4 klasių matematikos olimpiada 

 

Tarailių 

progimnazija 

Užregistruoti 3-4 kl. 

mokiniai 

(registruotis iki 04.11d. 14 

N.Baublienė, 

L.Rimkuvienė, 

G.Kavaliauskienė, 

https://padlet.com/nanija00/simbolis_kryzius


val. 

kiniuliened@gmail.com ) 

 

J.Šermukšnienė - 

Tarailių progimnazija, 

D.Kiniulienė-PMMC 

15 10.00-

12.00 

Regiono pradinių klasių mokinių matematinės 

varžybos „Matematikos ringas“ 

 Nuotoliniu būdu Tauragės rajono kaimo 

mokyklų pradinių klasių 

mokinių atstovai ir 

kviestiniai svečiai 

Skaudvilės gimnazijos 

pradinių klasių 

mokytojos. 

25 8.00-

12.00 

Rajono 1-2 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas 

„Auksinė plunksna“  

„Šaltinio“ 

progimnazija 

1-2 klasių mokiniai P.Vitkevičienė, 

R.Stumbrienė -  

„Šaltinio“ progimnazija, 

D.Kiniulienė-PMMC 

25 8.00-

12.00 

Rajono 3-4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas 

„Auksinė plunksna“  

„Aušros“ 

progimnazija 

3-4 klasių mokiniai R.Raudonienė, 

L.Putinienė - „Aušros“ 

progimnazija, 

D.Kiniulienė-PMMC 

27 8.00-

12.00 

Rajono kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių 

integruota popietė - piešinių konkursas „Gamta šneka - 

aš girdžiu“ (Iš tautosakos skrynios) 

Skaudvilės 

gimnazijos Batakių 

skyrius 

Tauragės rajono kaimo 

mokyklų pradinių klasių 

mokiniai 

A.Linkienė, 

V.Berešnienė, 

L.Varanavičienė, 

J.Stoškuvienė - Batakių 

skyrius 

28 10.00 Rajono 5-6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

5-6 klasių mokiniai 

(registracija iki 04.15d. 

rima75@gmail.com ) 

J. Prialgauskaitė,  

D. Kiliokaitienė, S. 

Lėkytė, A. 

Melninkaitienė, R. 

Skulskienė – Martyno 

Mažvydo progimnazija 

D.Kiniulienė-PMMC 

28 15.00 Respublikinio integruoto technologijų ir dorinio 

ugdymo konkurso - parodos „Kūryba ir saviraiška 

asmenybės dvasiniam pasauliui“. Tema – 

„Svarbiausias krikščionybės simbolis – kryžius“ 

baigiamasis renginys – parodos uždarymas ir rezultatų 

Nuotoliniu būdu Respublikos mokyklų  

0-12 kl. mokiniai 

A.Paulauskienė, 

K.Tymalkienė, 

N.Bekerienė, 

J.Černeckytė – 

„Šaltinio“ progimnazija 

mailto:kiniuliened@gmail.com
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paskelbimas 

Nuo 01d.  

iki 22d. 

Rajoninis piešinių konkursas „Šeima- vertybė, 

džiaugsmas, šiluma“, skiriamas šeimos metams 

paminėti 

 

Tauragės katalikų 

moterų draugija 

1-12 klasių moksleiviai 

(darbus pristatyti į PMMC 

D. Kiniulienei iki 04-22d. 

14 val.) 

R. Černiauskienė, 

Tauragės katalikių 

moterų draugija, 

D. Kiniulienė -PMMC 

Nuo 01d.  

iki 25d. 

Velykinių atvirukų-piešinių paroda „Jėzus prisikėlė! 

Tikrai prisikėlė!“ 

Tauragės Švč. 

Trejybės  bažnyčia 

Tauragės M.Mažvydo ir 

“Šaltinio”  progimnazių, 

“Jovarų” pagrindinės 

mokyklos, Žalgirių 

gimnazijos mokiniai, jų  

dorinio ugdymo (katalikų 

tikybos) mokytojos      

Tauragės rajono tikybos 

mokytojų tikslinės 

grupės narės:                      

L. Balčiuvienė   

Tauragės Žalgirių 

gimnazija,  

K. Tymalkienė 

Tauragės “Šaltinio” 

progimnazija    

Nuo 01d.  

iki 25d. 

Dailiosios keramikos dirbinių paroda  

,,Kryžius – tikėjimo ir Dievo meilės simbolis”. 

Tauragės Švč. 

Trejybės parapijos 

namuose, I a. fojė 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos dailiosios 

keramikos 

būrelio,,Molinukas” 1- 6 kl. 

nariai ir Žalgirių gimnazijos 

II, III kl. mokiniai. 

L. Balčiuvienė -   

 Martyno Mažvydo 

progimnazija, Žalgirių 

gimnazija 

Nuo 11d. 

 iki 29d. 

Skaudvilės gimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Velykų belaukiant“ 

PMMC Skaudvilės gimnazijos 

mokinių darbai 

E. Jurevičius,  

E. Nikitinaitė, 

R. Kaminskienė – 

Skaudvilės gimnazija, 

D. Kiniulienė -PMMC 

Nuo 04-26 

Iki 05-19 

Respublikos mokinių kūrybinių darbų paroda – 

konkursas ,,Pilys“. Kūrybiniai darbai pritatomi iki 

balandžio 13 d. 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos 

biblioteka 

Respublikos 1 – 8 klasių 

mokiniai 

D. Danienė, E. 

Norušienė, V.Venckienė 

- Martyno Mažvydo 

progimnazija 

2022-04-01- 

2022-06-30 

Respublikinė virtuali kūrybinių darbų fotografijų 

paroda „Brangiausiam  žmogui“, skirta tarptautinei 

šeimos dienai paminėti.  

Virtuali erdvė Respublikos IUG ir PUG 

vaikai, 1-4 klasių mokiniai. 

V.Juščienė – Jovarų 

pagr. m-klos Lauksargių 

skyrius 



Registracija visą 

mėn. 

( renginys vyks 

05mėn.-05d.) 

Rajoninė bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 8 klasių  

mokinių istorinė viktorina - protmūšis „Miško broliai“ 

Tremties ir 

rezistencijos 

muziejus 

Užsiregistravusios 

komandos ( registruotis iki 

gegužės 3d. 

rezistencija@tauragesmuzie

jus.lt ) 

Aušra Norvilienė, 

Tremties ir rezistencijos 

muziejus 

 

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 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

mailto:rezistencija@tauragesmuziejus.lt
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arba tel. 869805630 

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 

Balandžio 1d. 17.00-19.00 

 Projektas „YPATINGIEJI“. Renginys švietimo 

bendruomenei bei tėvams, auginantiems ASS turinčius 

vaikus, skirtas paminėti Pasaulinę autizmo supratimo 

dieną. 

 

Dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys 

tel. 869805630 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

Balandžio 7 ir 14 

d. 
16.00-18.00 val. 

Užsiėmimai tėvams: Kūrybiškas - atpalaiduojantis 

rašymas ''Rašant pažįstu save''  

PPT 

registruotis   

tel. 869805630 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Balandžio 30 d. 
Laikas 

tikslinamas 

Projektas „Tėvų švietimas DIRFloortime modelio 

kontekste“. 

 

Dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys 

(tėvai) 

tel. 869805630 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Mokytojai, atlydintys mokinius į STEAM centro užsiėmimus, kartu su centro metodininkais veda užsiėmimus. Viename užsiėmime 

dalyvauja ne daugiau nei 15 mokinių. Jeigu atvykstanti grupė didesnė ji dalijama į grupes ir reikia antro lydinčio mokytojo. 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 9.00 -

10.30  

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE  /Cheminė mozaika /Vanduo ir  tirpumas 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 1d klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 1d klasė (23 

mok.), Mokytoja A. Girskytė-

Mockienė 

STEAM centro 

komanda 

mailto:tauragesppt@gmail.com


1 12.00 - 

15.00 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas“ (Medžiagų 

kelionė ląstelėje) Tauragės „Versmės“ gimnazijos TB 

1 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

TB 1 kl. mokiniai  (7 mok.) 

Mokytoja Sondra Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

4 10.00 – 

11.45 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE  /Cheminė mozaika /Vanduo ir  tirpumas 

Raseinių r. Viduklės S.Stanevičiaus gimnazijos 

trečiųjų klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Raseinių r. Viduklės 

S.Stanevičiaus gimnazijos 

trečiųjų klasių mokiniai (2 

grupės po 15 mokinių) 

STEAM centro 

komanda 

4 13.00-

15.00 

Edukacinis užsiėmimas pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“  Tauragės 

Jovarų pagrindinės mokyklos 5–6 klasių mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagrindinės 

mokyklos 5–6 klasių mokiniai 

(12 mok.). Mokytoja Loreta 

Austrevičienė 

STEAM centro 

komanda 

 

5 9.30 - 

10.15 

val. 

Pažintinės - edukacinės veiklos visose STEAM 

centro laboratorijose Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

lavinamųjų 6-9 klasių vaikams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

lavinamųjų 6-9 klasių vaikai, 

mokytoja Lina Jomantienė. 

STEAM centro 

komanda  

5 9.00-

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai Cheminė mozaika /Vanduo 

ir  tirpumas / Robotika kartu su LEGO SPIKE Šilalės 

r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 3a kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos 3a mokiniai 

(19 mok.) mokyt. Gražina 

Šikšnienė 

STEAM centro 

komanda 

5 13.00-

16.00 

Tiriamasis darbas Dirbtinis inkstas  (Medžiagų 

kelionė ląstelėje) Tauragės „Versmės“ gimnazijos IV 

kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

IV kl. mokiniai (11 mok.) 

mokytoja Sondra Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

6 9.30-

10.30 

Pažintinės edukacinės veiklos visose STEAM centro 

laboratorijose VRCM ,,Pušelė” ikimokyklinių grupių 

vaikams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

penkiamečių ir keturmečių 

grupės (30 - 40 vaikų). 

STEAM centro 

komanda 

6 10.30- 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Kelionė į programavimo 

pasaulį”/ ,,Įdarbink saulės energiją” Skaudvilės 

ugdymo ir vaiko gerovės centro 8-9 klasių 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Skaudvilės ugdymo ir vaiko 

gerovės centro 8-9 klasių 

mokiniai ir lydintys mokytojai. 

STEAM centro 

komanda 

6 13.00 - 

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai Saulės energijos virsmas į 

mechaninę energiją / Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas (arba Cheminė mozaika) 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 2 kl. 

mokiniai (15 mok.) mokytoja 

Jūratė Kriaučiūnienė ir  1 kl. 

STEAM centro 

komanda 



gimnazijos 2 ir 1 klasės mokiniams mokiniai (15 mok.) mokyt. 

Jūratė Lalaitė. 

6 14.30 - 

15.30 

Užsiėmimas ukrainiečių vaikams. 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika“ 1-4 kl. 

mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Grupė iki 15 vaikų. STEAM centro 

komanda 

7 9.00-

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai Cheminė mozaika /Vanduo 

ir  tirpumas 1-4 kl. / Robotika kartu su LEGO SPIKE  

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 

3b mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos 3b mokiniai 

(18 mok.) mokyt Danutė 

Audinytė 

STEAM centro 

komanda 

7 13.00 - 

14.00 

Pažintinės veiklos visose STEAM centro 

laboratorijose Tarailių progimnazijos 5 klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tarailių progimnazijos 5 klasės 

mokiniai (19 mok.) 

mokytoja Jolita Žemaitienė 

STEAM centro 

komanda 

7 13.00 - 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas Cheminė mozaika - ikriukai, 

Tarailių progimnazijos 6 klasė mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tarailių progimnazijos 6 klasės 

mokiniai (15 mok.) mokyt. Reda 

Klimašauskienė 

STEAM centro 

komanda 

7 14.00-

15.00 

Užsiėmimas ukrainiečių vaikams. 

Edukacinis užsiėmimas Micro:bit ”Emocijos ir 

garsas”, Spike “Pramogų parkas”, 1-5 kl. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Grupė iki 15 vaikų. STEAM centro 

komanda 

8 9.00 – 

12.00 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas / Medžiagų 

kelionė ląstelėje“ Tauragės Žalgirių IV kl. 

mokiniams (Chemijos biologijos laboratorija) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Žalgirių IV kl. 

mokiniai (15 mok.), mokytoja 

Gitana Banzinienė 

STEAM centro 

komanda 

8 10.00 – 

11.00 

Edukacinis užsiėmimas Modeliuok savo robotą. 

Pažintis su LEGO SPIKE Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 1a klasės mokiniams, 18 mokinių, 

mokytoja Lolita Užkurienė 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 1a klasės mokiniai 

(18 mok.), mokytoja Lolita 

Užkurienė 

STEAM centro 

komanda 

11 8.30 - 

10.00 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE  /Cheminė mozaika /Vanduo ir tirpumas 

Jovarų pagr. m-klos Lauksargių skyriaus pradinių 

klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jovarų pagr. m-klos Lauksargių 

skyriaus pradinių klasių 

mokiniai (28 mok.) 

Mokytoja Vilma Vaišvilaitė. 

STEAM centro 

komanda 

11 10.30 - 

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE /Cheminė mozaika /Vanduo ir  tirpumas 

M.Mažvydo prog. PUG E 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

M.Mažvydo prog. PUG E 

mokiniai (20 mok.) mokytoja 

Raimonda Tverijonienė 

STEAM centro 

komanda 

11 13.00 – 

14.30 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE / Cheminė mozaika /Vanduo ir  tirpumas 1-4 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 3 klasės 

STEAM centro 

komanda 



kl. Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazijos 3 klasės mokiniams. 

mokiniai  (20 mok.) mokytojos 

Rita Valiukienė, Lina 

Masedunskienė 

12 9.00- 

12.00 

 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE / Cheminė mozaika- ikriukai. Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos 3 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 3 klasės mokiniai 

(15 mok.) mokytoja Žaneta 

Mekionienė 

STEAM centro 

komanda 

12 13.00-

15.30 

Tiriamieji darbai Dirbtinis inkstas (Medžiagų kelionė 

ląstelėje) ir „Mikrovaldiklių valdovai“ 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos III kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

III kl. mokiniai (22 mok.), 

mokytojos Sondra Radžiūnienė, 

Loreta Austrevičienė. 

STEAM centro 

komanda 

12 14.00 - 

15.30 

Užsiėmimas ukrainiečių vaikams. 

Edukacinis užsiėmimas Saulės mechanika 5-8 klasių 

mokiniams (tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorija) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Grupė iki 15 vaikų. STEAM centro 

komanda 

13 9.00 – 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE  (Mechatronika IT / Robotika)/ Didieji muilo 

burbulai /Jonvabalių švytėjimas 1-4 kl. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus gimnazijos 4kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos 4kl. 

mokiniai (25 mok. gr.), 

mokytojas Mindaugas Ričkus 

STEAM centro 

komanda 

13 10.30 -

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai Modeliuok savo robotą. 

Pažintis su LEGO SPIKE. / Cheminė mozaika - 

ikriukai 1-12 kl.  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagrindinio 

ugdymo skyrius PUG-1 kl. (17 

mokinių), mokytojos Vida 

Steponavičienė ir Vilma 

Berešnienė 

STEAM centro 

komanda 

13 13.00 – 

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai Pipetavimas / Įdarbink vėjo 

jėgainę Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazijos 7 klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 7 klasės 

mokiniai (20 mok.) mokytojai 

Marytė Gečienė, Vaidas 

Verpečinskis 

STEAM centro 

komanda 

14 9.00 - 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas / Modeliuok savo robotą. 

Pažintis su LEGO SPIKE Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus 2-3 

klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagrindinio 

ugdymo skyrius, 2-3 klasė (14 

mokinių). Mokytojos Laima 

Varanavičienė, Jurgita 

Stoškuvienė 

STEAM centro 

komanda 



14 14.00 - 

16.00 

Tiriamasis darbas ,,Fotosintezė -chromatografija“- 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

I kl. mokiniai (17 mok.), 

mokytoja Sondra Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

15 9.00 - 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2a mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos 2a mokiniai 

(15 mok.) mokyt. Angelė 

Grikšienė 

STEAM centro 

komanda 

15 10.30 - 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2b mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos 2b mokiniai 

(15 mok.) mokyt. Rasa 

Petrikienė 

 

STEAM centro 

komanda 

19 10.00 – 

11.30 

Užsiėmimai ukrainiečių vaikams: 

LEGO Mindstorms EV3 (Sukonstruok ir programuok 

) 6-12 kl. (mechatronikos laboratorija) ir Cheminė 

mozaika 5-12 kl. (gamtamokslinė laboratorija) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

2 užsiėmimai ukrainiečių 

vaikams, grupė iki 15 vaikų. 

STEAM centro 

komanda 

20 10.00 - 

12.00 

Konsultacija Klaipėdos r. Gargždų Vaivorykštės 

gimnazijos mokytojams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Gargždų 

Vaivorykštės gimnazijos 

mokytojai 

STEAM centro 

komanda 

20 10.00 – 

11.30 

Edukacinis užsiėmimas Įdarbink saulės energiją - 

saulės mechanika 5-6 kl. Skaudvilės gimnazijos 6 

klasės mokiniams  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 6 klasės mokiniai 

(15 mok.), mokytoja Loreta 

Stulgienė 

STEAM centro 

komanda 

25 9.30 – 

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Pirmieji programavimo 

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

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 5-6 kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Endriejavo 

pagrindinės mokyklos 5-6 kl. 

mokiniai (15 mok. gr.), 

mokytojas Vytautas Brazauskas 

STEAM centro 

komanda 

25 9.00 – 

12.30 

Edukaciniai užsiėmimai  Robotika kartu su LEGO 

SPIKE / Įdarbink saulės energiją - saulės mechanika 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 

3-5 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos 3-5 kl. 

mokiniai (30 mok. gr.), 

mokytojas Mindaugas Ričkus 

STEAM centro 

komanda 

26 1.00 – 

11.30 

Pažintinės – edukacinės veiklos (visose 

laboratorijose) 

Žygaičių gimnazijos 4 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Žygaičių gimnazijos 4 klasės 

mokiniai (8 mokiniai)  

Mokytoja Lina Maurienė 

STEAM centro 

komanda 



26 13.00- 

16.00 

Tiriamieji darbai Dirbtinis inkstas / Medžiagų kelionė 

ląstelėje ir „Mikrovaldiklių valdovai“ 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos III kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

III kl. mokiniai (22 mok.). 

Mokytojos Sondra Radžiūnienė 

ir Aušra Žylienė 

STEAM centro 

komanda 

26 14.00 - 

15.00 

Užsiėmimai ukrainiečių vaikams: 

Vėjo energijos savybės ir parametrai 9-12 kl. 

mokiniams (tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorija) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Grupė iki 15 vaikų. STEAM centro 

komanda 

27 10.00 – 

13.00 

Edukaciniai užsiėmimai Cheminė mozaika /Vanduo 

ir  tirpumas,/  Įdarbink saulės energiją - saulės 

mechanika, /Pirmieji programavimo žingsniai su 

Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“  

Raseinių Šaltinio progimnazijos 6 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Raseinių Šaltinio progimnazijos 

6 klasių mokiniai (45 mok. gr.) 

STEAM centro 

komanda 

28 Nuo 

10.00  

Regiono mokyklų 7-9 klasių mokinių Balionu 

varomų mašinėlių varžybos 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Užsiregistravusios regiono 

mokyklų komandos. 

REGISTRACIJA PAGAL 

NUOSTATUS iki balandžio 5 d. 

STEAM centro 

komanda 

29 8.30 – 

9.30 

Pažintinės veiklos (visose laboratorijose) Tauragės l. 

d. „Ąžuoliukas“ 2 gr. 5-6 m. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės l.d. „Ąžuoliukas“ 2 gr. 

5-6 m. vaikai,  mokyt. Regina 

Maziliauskienė, Indrė 

Rusteikienė. 

STEAM centro 

komanda 

29 10.30 - 

12.00 

 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE Žygaičių gimnazijos 1 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 

1 klasės mokiniai (11 mok.), 

mokytoja Laima Stirbienė 

STEAM centro 

komanda 

29 13.00 – 

14.30 

Edukaciniai užsiėmimai  Robotika kartu su LEGO 

SPIKE / Didieji muilo burbulai /Jonvabalių 

švytėjimas Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 4 klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 4 klasė 

mokiniai (20 mok.) mokytojos 

Egidija Jurkšaitienė, Lina 

Masedunskienė. 

STEAM centro 

komanda 

05-02 9.00 - 

10.30 

Edukacinis užsiėmimas  Įdarbink saulės energiją - 

saulės mechaniką Tauragės Jovarų pagrindinės 

mokyklos Gaurės skyriaus 5-6 klasių mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

Gaurės skyriaus  

5-6 kl. mokiniai, mokyt. 

STEAM centro 

komanda 



M.Macijauskas 

05-02 9.00 - 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai Cheminė mozaika - ikriukai 

/ Modeliuok savo robotą. Pažintis su LEGO SPIKE.  

Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos 2c klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos 2c klasės 

mokiniai (21 mok.) mokytoja 

Loreta Gudaitienė 

STEAM centro 

komanda 

05-02 11.00 - 

12.00 

Edukacinis užsiėmimas Robotika kartu su Lego 

Spike II dalis, Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos 4a 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos 4a klasė, 

mokytoja Eslanda Mikavičienė 

STEAM centro 

komanda 

05-02 12.00- 

15.00 

Tiriamasis darbas Dirbtinis inkstas Tauragės Žalgirių 

gimnazijos ketvirtųjų klasių mokiniams 

(Gamtamokslinė laboratorija) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

ketvirtųjų klasių mokiniai (15 

mok.), mokytoja Selvina 

Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                             Karolina Vozbutaitė 


