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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. BIRŽELIO 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“ 3 modulis 

Tiksli- 

nama  

14.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

Iš Skaudvilės 

g. lėšų 

Skaudvilės 

gimnazija 
Skaudvilės gimnazijos 

mokytojai 

2. Metodinis renginys PMMC 

darbuotojams 

09 13.00     

3. Pirmosios pagalbos 

mokymai PMMC 

darbuotojams 

10 09.00     

4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 
„Įtraukusis ugdymas 

kiekvieno vaiko sėkmei“ 1 

28 9.00 Renata Liagienė, Kauno r. 

Babtų gimnazijos 

direktorė 

Iš Tarailių 

progimnazijos 

lėšų 

Tarailių 

progimnazija 
Tarailių progimnazijos 

mokytojai 



modulis „Vertinimo 

kriterijai“ 

5. 6 val. pažintinė – 

edukacinė išvyka „Šilalės 

krašto istorija, kultūrinis ir 

kulinarinis paveldas“ 

29 9.00 Ramutė Ruikienė, 

Tauragės PRC gimnazijos 

skyriaus vedėja 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Šilalė Tauragės PRC mokytojai 

6. 6 val. pažintinė – 

edukacinė išvyka  ,,Pažintis 

su Kėdainių krašto istorija ir 

kultūra“ 

29 9.00 Ilona Sausienė, Tauragės 

Jovarų pagrindinės 

mokyklos mokytoja 

metodininkė 

Pažymėjimas 

– 1 eur. 

Kėdainiai Jovarų pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

01 14.00 Rajono dorinio ugdymo katalikų tikybos mokytojų 

metodinis susirinkimas „Patirtys, padėkos, 

perspektyvos“ 

Tauragės Švč. 

Trejybės parapijos 

namai 

Rajono dorinio ugdymo 

katalikų tikybos mokytojai 

L. Balčiuvienė – 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija,  

N. Grigaravičienė – 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija 

6 14.30 Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos informacija. 

Metodinės veiklos apžvalga ir veiklos prioritetai 2022-

2023 m. m. 

PMMC Rajono Metodinė Taryba ir 

mokyklų Metodinių Tarybų 

pirmininkai. 

J. Veisienė- Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėja, 

D. Kiniulienė - PMMC 

7 14.00 Rajono chemijos mokytojų gerosios patirties sklaidos 

popietė 

Skaudvilės 

gimnazija 

Rajono chemijos mokytojai G. Banzinienė – 

Žalgirių gimnazija. 

8 13.00 Rajono socialinių pedagogų diskusija – susitikimas PMMC Rajono socialiniai pedagogai Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba, 

Tauragės apskrities 

vaiko teisių apsaugos 



skyrius, - 

E. Jugrilienė 

(862090676) 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

Bus 

patikslin

ta 

 Lietuvių kalbos konkursas „Knygosūkis“. 

 

„Aušros“ 

progimnazija 

Užregistruotos  

M. Mažvydo, Tarailių ir 

Aušros progimnazijų  

komandos.  

D. Macijauskienė,  

S. Bajorinienė - 

„Aušros“ progimnazija 

9 11.55 Lietuvių kalbos - geografijos atvira pamoka 

„Keliautojo užrašai. Misija Sibiras“. 

„Šaltinio“ 

progimnazija,  

301 kabinetas 

7d klasės mokiniai, rajono 

lietuvių k., geografijos 

mokytojai. 

L. Norgailienė,  

E. Rupšienė,- „Šaltinio“ 

progimnazija 

 

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  PPT 
Lina Visockienė, 

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


iš anksto 

 
Švietimo pagalbos/konsultacijos (specialiojo pedagogo) 

teikimas vaikui/tėvams   
Laiką suderinus iš anksto 

el.p. 

tauragesppt@gmail.com 
arba tel. 869805630 

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 

Birželio 14 d. 10.00 val 

Metodinė diena – diskusija su Telšių PPT specialistais 

„Kolegialus bendradarbiavimas švietimo pagalbos 

srityje“ 

PPT 
Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

Birželio 27 d. 9.00-17.00 

III - edukacinis užsiėmimas pagal projektą „Keturlapis 

dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2022“. Ekskursija į 

Šiaulius. 

Dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys 

tel. 869805630 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

STEAM REGIONINIO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

1 10.00 – 

15.00 

Regioninė konferencija - kūrybinės dirbtuvės 

,,STEAM - rytojaus pasaulio kūrėjams“  regiono 

mokyklų 7-11 klasių mokiniams ir STEAM dalykų 

mokytojams. 

Tauragės 

bendruomenių 

namai  

Iš anksto užsiregistravę 

mokytojai ir mokinių 

komandos 

STEAM centro 

komanda 

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


2 9.00 - 

10.30  

Edukaciniai užsiėmimai Cheminė mozaika - ikriukai 

ir Robotika kartu su LEGO SPIKE Tauragės 

„Šaltinio“ 2d klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 2d klasės 

mokiniai (23 mok). Mokyt. 

Beata Šimkūnienė 

STEAM centro 

komanda 

2 10.30 - 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai Cheminė mozaika - ikriukai 

ir  Didieji muilo burbulai /Jonvabalių švytėjimas 

Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2 b klasės 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 2b 

klasės mokiniai (17 mok.) 

STEAM centro 

komanda 

2 13.00 - 

14.30 

Edukacinis užsiėmimas Cheminė mozaika /Vanduo ir  

tirpumas Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 3 klasės 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 3 klasės mokiniai 

14 mokinių. Mok. R. 

Petrikienė 

STEAM centro 

komanda 

3 9.00 -

10.30 

Edukacinis užsiėmimas Robotika kartu su LEGO 

SPIKE / Didieji muilo burbulai /Jonvabalių 

švytėjimas Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos 3 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos 3 klasės 

mokiniai, mokytoja  Rasa 

Raudonienė 

STEAM centro 

komanda 

3 10.30 - 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Įdarbink vėjo jėgainę“ ir 

„Mikrovaldiklių Micro:bit ir Arduino UNO  

parengimas tiriamosioms veikloms“  6-8 kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jurbarko r. Viešvilės 6-8 kl. 

(27 mok.) mokyt. 

M.Macijauskas 

STEAM centro 

komanda 

3 12.00 - 

15.00 

Tiriamasis darbas Fotosintezė  - chromatografija 

„Versmės“ gimnazijos TB1 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Versmės“ gimnazijos TB1 

kl. (7 mok.) mokytoja 

S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

3 13.00-

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Mikrovaldiklių Micro:bit ir 

Arduino UNO parengimas tiriamosioms veikloms“ ir 

„Įdarbink vėjo jėgainę“ Skaudvilės gimnazijos 8b 

klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Skaudvilės gimnazijos 8b 

klasės mokiniams (19 mok.) 

Mokytoja Sandra 

Zablockienė 

STEAM centro 

komanda 

6 9.00-

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai Robotika kartu su LEGO 

SPIKE ir  Didieji muilo burbulai / Jonvabalių 

švytėjimas Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 2 b kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazija,  2b kl., mokyt. 

Rasa Paulauskienė 

STEAM centro 

komanda 

6 10.30 - 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai gamtos mokslų ir 

mechatronikos laboratorijose  Gaurės skyriaus 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr m-klos 

Gaurės skyriaus pradinių 

klasių mokiniai (17 mok.) 

STEAM centro 

komanda 



pradinių klasių mokinių komandai. mokyt. Sigita Šaulienė 

6 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas Mikrovaldiklių valdovai: ,,Little 

Monster Crazy Band“ Jovarų pagrindinės m-klos 5-6  

kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės m-klos 5-

6 kl. kl. mokinių grupė (15 

mok.) Mokyt. 

L.Austrevičienė 

STEAM centro 

komanda 

6 13.00 – 

15.30 

Tiriamasis darbas Mielių lenktynės Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos III kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazija III kl., mokyt. 

V.Kalašinskienė 

STEAM centro 

komanda 

7 8.30-

10.30 

Edukacinis užsiėmimas ,,Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“  Vėžaičių pagrindinės mokyklos 7 kl. 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl. 

(18 mok.) 

STEAM centro 

komanda 

7 9.00 - 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 1-2 klasių mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 1-2 klasės. L. 

Latožienė, L. Stirbienė. 

STEAM centro 

komanda 

7 10.30 -

12.30 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas pavyktų – 

Pipetavimas“ Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės 

mokyklos 7 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 7 kl. 

(18 mok.) 

STEAM centro 

komanda 

7 11.00-

12.00 

STEAM centro pristatymas Raseinių rajono Viduklės 

Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytojams. 

Nuotolinė vaizdo 

konferencija 

STEAM centro komanda STEAM centro 

komanda 

7 13.00 – 

15.00 

Edukacinis užsiėmimas Didieji muilo burbulai 

/Jonvabalių švytėjimas Žygaičių gimnazija 

3-4 klasių mokiniams. 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Žygaičių gimnazija 

3-4 klasės. L. Maurienė, R. 

Petrikienė. 

STEAM centro 

komanda 

8 9.30 - 

12.30 

Tiriamasis darbas „Mikrovaldiklių valdovai: mitų 

griovėjai“ Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės 

mokyklos 8 kl. mokiniams (Užsiėmimo pradžioje 

įvadas apie pirmuosius programavimo žingsnius) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 8 kl. 

(18 mok.) 

STEAM centro 

komanda 

8 13.00 - 

14.30 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas pavyktų – 

Pipetavimas“ Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės 

mokyklos 8 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos 8 kl. 

(18 mok.) 

STEAM centro 

komanda 

13-17 8.00 – 

17.00 

Penkių dienų vaikų vasaros poilsio programa ,, 

STEAM atostogos“ 1-4 klasių mokiniams. 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Pagal išankstinę registraciją 

sudaryta 1-4 klasių mokinių 

grupė (24 mokinių) Grupė 

STEAM centro 

komanda 



sudaryta 

13 

arba 

14 d. 

10.00 – 

11.00 

Edukacinės veiklos Tauragės l. d. „Kodėlčius“ 5m. 

vaikų grupei  (stovyklos veiklos) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės l. d. „Kodėlčius“ 5 

m. vaikų grupė 

STEAM centro 

komanda 

20 9.00 - 

11.00 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas pavyktų – 

Pipetavimas“ Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos Iag (9 kl.) klasės mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazija Iag klasė (15 

mok.), mokytoja Daiva 

Raudytė 

STEAM centro 

komanda 

20 13.00 - 

15.00 

Pažintinės veiklos ir edukaciniai užsiėmimai 

Jurbarko r. Skalvijos vaikų globos namų ,,Spindulio“ 

šeimynai. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Skalvijos vaikų globos namų 

,,Spindulio” šeimyna (8 

mokiniai) Audronė 

Balkauskienė 

STEAM centro 

komanda 

21 10.00 -

12.00 

Metodinis rytmetys STEAM centre Šilutės SMC ir 

Tauragės SMC pedagogų komandoms. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilutės SMC ir Tauragės 

SMC pedagogų komanda 

STEAM centro 

komanda 

22 9.00 - 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai vaikų vasaros poilsio 

programų dalyviams: 

„Įdarbink saulės energiją - saulės mechanika“ (arba  

„Įdarbink vėjo jėgainę “) ir užsiėmimas 

Mechatronikos / IT laboratorijoje Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyrius 

30 mokinių 

STEAM centro 

komanda 

22 10.00 – 

11.00 

Edukacinis užsiėmimas gamtos mokslų laboratorijoje 

Tauragės l. d. „Ąžuoliukas“ vasaros poilsio stovyklos 

vaikams (penkiamečių grupei) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės l.d. „Ąžuoliukas“ 

vasaros poilsio stovyklos 

grupė, Soc. ped. Edita. 

STEAM centro 

komanda 

28 10.00 – 

12.00  

Edukaciniai užsiėmimai vaikų vasaros poilsio 

programų dalyviams: 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 5-8 

klasių mokinių grupei 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos r. Endriejavo 

pagrindinės mokyklos 5-8 

klasių 15 mokinių grupė 

STEAM centro 

komanda 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus pareigas                                                                                                                                                   Rita Katauskienė 


