
TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO PADALINIO 

REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA SPALIO MĖNESĮ 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

3 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – 

pipetavimas” Tauragės „Versmės“ gimnazijos TB1 kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazija, TB1 kl. mokiniai 

ir mokytoja S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

3 13.00 – 

15.00  

Tiriamasis darbas „Kristalų mikropasaulis“ Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijos 7 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 7 kl. 

mokiniai ir mokytoja 

M.Gečienė 

STEAM centro 

komanda 

6 8.45 – 

10.45 

Edukaciniai užsiėmimai „Spalvų virsmai /Vanduo ir 

tirpumas“ ir „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 3-4 

kl. mokiniai ir mokytojos 

J.Kriaučiūnienė 

ir R.Valiukienė 

STEAM centro 

komanda 

6 13.00 -

13.45 

Edukacinis - pažintis užsiėmimas Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokinių tarybai ir gamtamokslinio 

komiteto komandai Tvaraus vystymosi žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokinių 

taryba gamtamokslinio 

komiteto komanda, mokytoja 

E.Rupšienė 

STEAM centro 

komanda 

7 10.00 – 

12.00 

Du edukaciniai užsiėmimai Jovarų pagrindinės 

mokyklos mokiniams (komandai nugalėtojai) gamtos 

mokslų ir mechatroniko/IT laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

mokinių komanda (klasė bus 

patikslinta) 

STEAM centro 

komanda 

7 13.00 – 

14.30  

Individualios, praktinės konsultacijos Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos TB 2 klasė mokiniams dėl 

baigiamųjų darbų rengimo gamtos mokslų ir Tvaraus 

vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos 

laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB 2 klasės 

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

7 14.00 – 

15.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ Jurbarko 

Samariečių draugijos įgyvendinamo projekto dalyviams.  

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jurbarko r. dienos centrų 

lankytojai – 1-5 kl. mokiniai. 

STEAM centro 

komanda 



10 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos TB1 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazija, TB1 kl. mokiniai 

ir mokytoja S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

10 13.00 -

15.00 

Trys  tiriamieji darbai „Fotosintezė-chromatografija“,  

„Vėjo energijos savybės ir parametrai“ ir Pirmieji 

programavimo žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir 

garsas“ ir komponentų jungimas“ Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 7-8 klasių mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 7-8 

klasės mokiniai ir mokytojai 

M.Gečienė, V.Verpečinskas 

STEAM centro 

komanda 

11 9.00 – 

11.00 
 Du edukaciniai užsiėmimai ,,Cheminė mozaika – 

ikriukai“ ir ,,Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 
Skaudvilės gimnazijos 4 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Skaudvilės gimnazijos 4 kl. 

mokiniai, mokytoja 

L.Baldauskienė 

STEAM centro 

komanda 

11 14.00 -  

15.00 

Edukacinis užsiėmimas „Vizualizuokite savo idėjas. 

Išmani 3D modeliavimo programa Google SketchUp“ 

Tauragės Žalgirių gimnazijos IV kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

IV kl. mokiniai ir mokytoja 

N.Stašaitienė 

STEAM centro 

komanda 

11 14.00 – 

15.30 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. mokinių 

pasirinkusių STEAM modulį pirmieji tiriamieji darbai 

gamtos mokslų ir Tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ gimn. 

STEAM modulį pasirinkę I 

kl. mokiniai ir mokytojos 

S.Radžiūnienė ir L.Lileikytė 

STEAM centro 

komanda 

12 8.30 – 

10.30 

Du edukaciniai užsiėmimai „Pirmieji programavimo 

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

saulės energiją - saulės mechanika “ Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 5c klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 5c kl. 

mokiniai ir mokytojai 

N.Bekerienė, K.Masalskis 

STEAM centro 

komanda 

12 10.00 – 

12.00 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė-chromatografija“ 

Tauragės profesinio rengimo centro 10 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės profesinio rengimo 

centro 10 kl. mokiniai ir  

mokytoja V.Jucikė 

STEAM centro 

komanda 

13 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos III kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazija, III kl. mokiniai ir 

mokytoja V.Kalašinskienė 

STEAM centro 

komanda 

14 9.00 - 

13.00 

Tiriamasis darbas „Medžiagų kelionė ląstelėje“ Šilalės 

Simono Gaudėšiaus gimnazijos I – III kl. mokiniams.  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos I-III kl. mokiniai  

ir mokytoja Alma Balčienė 

STEAM centro 

komanda 

14 13.00 – 

15.00 

Individuali konsultacija Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

TB 2 kl. mokiniams gamtamokslinėje lab. Anglies 

dioksido nustatymas (TB tiriamasis darbas) ir 

konsultacija Tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB 2 klasės 

mokiniai 

STEAM centro 

komanda 



14 15.00 -

17.00 

Edukaciniai užsiėmimai gamtos mokslų ir 

mechatronikos laboratorijose Jurbarko samariečių 

draugijos įgyvendinamo projekto dalyviams (Dalyviai 5-

8 kl. mok.). 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Dalyviai Jurbarko r. dienos 

centrų lankytojai – 5-8 kl. 

mokiniai. 

STEAM centro 

komanda 

17 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas 7-12 kl.“ Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos TB1 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazija, TB1 kl. mokiniai 

ir mokytoja S.Radžiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

17 13.00 – 

15.00 

Du edukaciniai užsiėmimai „Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“  5-6 kl. ir 

„Įdarbink saulės energiją - saulės mechanika 5-6 kl.“ 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 6c klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 6c kl. 

mokiniai ir mokyt. 

N.Bekerienė, K.Masalskis 

STEAM centro 

komanda 

18 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

MINDSTORMS EV3“ Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagr. ugdymo skyriaus 7-8 kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos Batakių 

pagrindinio ugdymo skyriaus 

7-8 kl. mokiniai ir  mokyt. 

L.Čeponienė 

STEAM centro 

komanda 

18 10.00 – 

12.00 

Tiriamasi darbas „Fotosintezė – chromatografija“ Šilalės 

r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 8 kl. 

mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazijos 8 kl. 

mokiniai ir  mokyt. Neringa 

Toleikė 

STEAM centro 

komanda 

18 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – 

pipetavimas“ Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazijos 7 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 7 kl. 

mokiniai ir mokyt. 

M.Gečienė 

STEAM centro 

komanda 

19 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas Robotika kartu su LEGO 

MINDSTORMS EV3 ir pasiruošimas darbui su 

Mikrovaldikliu Arduino UNO Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 8 kl. mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 8 kl. mokiniai ir  

mokytoja L.Čeponienė; 

STEAM centro 

komanda 

19 13.00 – 

15.00 

Du edukaciniai užsiėmimai „Pirmieji programavimo 

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

saulės energiją - saulės mechanika “ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 6a kl. 

mokiniai ir mokytojai 

N.Bekerienė, K.Masalskis 

STEAM centro 

komanda 

20 8.00 – 

12.00 

Du tiriamieji darbai „Mielių lenktynės“ ir  

„Vėjo energijos savybės ir parametrai“ Tauragės 

Žalgirių gimnazijos I klasės mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

I klasės mokiniai ir chemijos 

ir fizikos mokytojos. 

STEAM centro 

komanda 



20 14.00 -

15.00 

Edukacinis užsiėmimas - „Ikriukai - cheminė mozaika“ 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos sveikatos būrelio 

nariams (pradinių kl. mokinių grupė) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos sveikatos 

būrelio nariai ir vadovė 

I.Drochnerytė 

STEAM centro 

komanda 

21 13.00 – 

14.30 

Individuali konsultacija Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

TB 2 kl. mokinei gamtamokslinėje lab.. 

Anglies dioksido nustatymas (TB tiriamasis darbas) ir 

konsultacija Tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos 

TB2 kl. mokiniai 

 

STEAM centro 

komanda 

21 14.00 – 

15.00 

Edukacinis užsiėmimas - „Ikriukai - cheminė mozaika“ 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos sveikatos būrelio 

nariams (5-8 klasių mokinių grupė) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos sveikatos 

būrelio nariai ir vadovė 

I.Drochnerytė 

STEAM centro 

komanda 

24 8.00 – 

12.00 

Du tiriamieji darbai „Kad eksperimentas būtų sėkmingas 

- pipetavimas“ ir „Vėjo energijos savybės ir parametrai“ 

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 8 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Aušros“ progimnazijos 8 kl. 

mokiniai ir mokytoja 

A.Vaičiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

24 14.00 – 

15.00 

LR Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos narių 

apsilankymas STEAM centre 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

STEAM centro komanda STEAM centro 

komanda 

25 9.00 – 

12.00 

Du tiriamieji darbai „Kad eksperimentas būtų 

sėkmingas, pipetavimas“ ir „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 8b kl. 

mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8b kl. 

mokiniai ir  mokyt. 

D.Ramanauskienė 

STEAM centro 

komanda 

25 12.00 -

14.20 

Dalinio saulės užtemimo stebėjimas su STEAM centro 

komanda. 

(veikla priklausys nuo oro sąlygų – stebėjimas bus 

vykdomas tik esant saulėtam orui). 

Šalia STEAM 

centro 

Visi norintys STEAM centro 

komanda 

25 14.00 – 

15.20 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos I kl. mokinių 

pasirinkusių STEAM modulį pirmieji tiriamieji darbai 

gamtos mokslų ir Tvaraus vystymosi, žaliosios ir 

alternatyviosios energetikos laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

„Versmės“ gimn. STEAM 

Modulį pasirinkę I kl. 

mokiniai ir mokytojos   

S.Radžiūnienė ir L.Lileikytė 

STEAM centro 

komanda 

26 8.00 -

9.00 

Edukacinis užsiėmimas „Pirmieji programavimo 

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

„Aušros“ progimnazijos mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos mokiniai, 

mokyt. I.Ambrozienė 

STEAM centro 

komanda 



26 10.00 – 

12.00 

Du edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su Lego 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika - ikriukai“ Tauragės 

„Aušros“ progimnazijos 3 kl. mokiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 3 kl. mokiniai, 

mokyt. D.Dragūnienė 

STEAM centro 

komanda 

26 13.00 – 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas „Pirmieji programavimo 

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

„Aušros“ progimnazijos mokiniams 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos mokiniai, 

mokyt. I.Ambrozienė 

STEAM centro 

komanda 

27 Laikas 

bus 

patikslin

tas 

„Fotografikos“ užsiėmimai 7-12 kl. mokiniams STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Užsiregistravę mokiniai 

(informacija apie registraciją 

bus paskelbta atskirai) 

J.Petkevičius, 

Tauragės krašto 

muziejus ,,Santaka” 

STEAM centro 

komanda 

28  Du tiriamieji darbai „Kristalų mikropasaulis“ ir 

„Mikrovaldiklių valdovai: ,,Little Monster Crazy Band“ 

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos 7 kl mok. 

. 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Raseinių Viktoro Petkaus 

progimnazijos  7 kl. 

mokiniai, mokytoja 

O.Bielskytė 

 

STEAM centro 

komanda 

28 13.00-

15.00 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos TB2 klasės mokinių 

tiriamieji darbai gamtos mokslų ir Tvaraus vystymosi, 

žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijose. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 kl. mok. 

STEAM centro 

komanda 

28 15.00 – 

17.00 

Užsiėmimai gamtos mokslų ir  Tvaraus vystymosi, 

žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijose 

Jurbarko samariečių draugijos įgyvendinamo projekto  

dalyviams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Dalyviai Jurbarko r. dienos 

centrų lankytojai – 5-8 kl. 

mokiniai. 

STEAM centro 

komanda 

 

Direktorė                                                             Rita Katauskienė 

 


