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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2022 M. SPALIO 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. 8 val. pažintinė – 

edukacinė 

išvyka/seminaras 

„Kėdainių miesto istorinis, 

kultūrinis paveldas 

ir efektyvus bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

stiprinimas“ 

05 11.30 Lina Trijonienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pažymėjimas -1 

eur. 

Kėdainiai Tauragės Žalgirių 

gimnazijos mokytojai 

2. PMMC darbuotojų 

edukacinė popietė 

Norkaičių amatų centre 

05 13.00 Norkaičių amatų 

centro darbuotojai 

Iš PMMC 

biudžeto 

Norkaičių 

amatų centras 

Tauragės PMMC komanda 

3. 8 val. edukacinė išvyka – 

seminaras „Latvijos 

neformaliojo švietimo 

sistema. Regioninių 

neformaliojo švietimo 

įstaigų veiklos specifika 

bei  pasiekimai įtraukiajame 

07 11.00 Jelgavos vaikų ir 

jaunimo 

kūrybos  namų 

,,Junda” 

direktorė  ir  direktor

ės pavaduotoja 

Pažymėjimas -1 

eur. 

Jelgavos vaikų 

ir jaunimo 

kūrybos  nama

i ,,Junda” 

Tauragės meno mokyklos 

mokytojai , Jelgavos vaikų ir 

jaunimo kūrybos  namų 

,,Junda” mokytojai 

 



ugdyme ir edukacinių 

erdvių tobulinime“ 

4. 4 val. pažintinė – 

edukacinė išvyka/ 

metodinė diena ,,Jurbarko 

krašto etninio ir kultūrinio 

paveldo pažinimas“ 

11 15.00 Neringa Orentienė, 

Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo centro 

direktorė 

 Jurbarkas Tauragės suaugusiųjų 

mokymo centro mokytojai 

5. 6 val. mokymai 

„Komandos formavimas“ 

21 10.00 Ugdymo meistrų 

komanda 

Iš PMMC 

biudžeto 

PMMC PMMC darbuotojai 

6. 8 val. mokymai „Sensorinė 

integracija“ 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimus išduos 

Pasvalio rajono 

savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnyba 

24 09.00 Eglė Tumasienienė, 

ergoterapeutė (VU 

medicinos f.), 

Paulina Kuraitienė, 

spec. pedagogė, DIR 

Floortime ekspertė, 

VŠĮ „Augu kartu“ 

vadovė 

Gavėjas: LAA 

Lietaus vaikai 

Sąskaita: LT88 

7300 0101 4302 

1286 

Paskirtis: vardas 

pavardė, 2022 

10 24 

Suma: 13 Eur 

(butinai diena 

reikia minėti, 

kad žnotume kur 

priskirti 

mokėjimą.) 
 

Tauragės 

PMMC 

Švietimo pagalbos 

specialistai, auklėtojai, 

auklėtojų padėjėjai, 

dirbantys su ikimokyklinio 

amžiaus autistiškais vaikais, 

tėvai 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

spalio 14 d.  

Nuoroda registravimui: 

https://forms.gle/LqGRZv7o
ZmRH52c49 

7. 6 val. seminaras „Vaikų ir 

suaugusiųjų, atvykusių iš 

Ukrainos, mokymas“ 

27 14.00 Ritonija 

Galkauskienė, 

Tauragės Jovarų 

pagr. m-klos 

mokytoja 

metodininkė, 

Kristina Nevelkienė, 

Tauragės SMC 

Pažymėjimas -1 

eur. 

Jovarų 

pagrindinė 

mokykla 

Visi norintys 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  

spalio 14 d.  el. paštu 

murauskaite.inga@gmail.com 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


mokytoja 

metodininkė 

8. 40 val. stažuotė ,,Pedagogų 

veiklos galimybės plėtojant 

vaiko individualios 

pažangos (VIP) kultūrą 

mokykloje“ 

26,27 8.00 Asta Biknerienė, 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pažymėjimas – 

1 eur. 

,,Šaltinio“ 

progimnazija 

VIP mokyklų tinklo nariai 

9. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Besiruošiant atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 1 modulis 

„Kompetencijos ir vaiko 

raida. Sėkmės link“ 

31 09.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 

direktorė 

Iš Žygaičių g. 

lėšų 

Žygaičių 

gimnazija 

Žygaičių gimnazijos 

mokytojai 

10. 6 val. konferencija – 

seminaras „Kūrybiškas ir 

personalizuotas kiekvieno 

mokinio ugdymas – 

įtraukiojo ugdymo sėkmė“ 

11-03 10.00 prof. Akad. 3abil.. 

Dr. Vytautas 

Gudonis 

Pažymėjimas – 

1 eur. 

Tauragės r. 

Skaudvilės 

ugdymo ir 

vaiko gerovės 

centras 

(Turgaus a. 6, 

Skaudvilė, 

Tauragės r.). 

Visi norintys 

 

 

Būtina išankstinė registracija 

Iš anksto registruotis  

iki spalio 21 d. el. paštu 

vaida.skaudvileuvgc@gmail.

com 

 

METODINĖ VEIKLA 

Die-

na 

Lai-

kas 

Veikla Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

3 15.00 Rajono istorijos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono istorijos mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

10 15.00 Rajono rusų kalbos mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono rusų k. mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

mailto:vaida.skaudvileuvgc@gmail.com
mailto:vaida.skaudvileuvgc@gmail.com


11 15.00 Rajono vokiečių kalbos mokytojų pasitarimas. PMMC  Rajono vokiečių k. mokytojai D. Kiniulienė – PMMC 

12 15.00 Rajono muzikos ir šokio mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono muzikos ir šokio 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

13 13.00 Rajono socialinių pedagogų pasitarimas. PMMC Rajono socialiniai pedagogai D. Kiniulienė – PMMC 

I. Stonienė – PPT 

13 14.00 Susitikimas su asociacijos ,,Žinių ekonomikos 

forumas” atstovais. Kvietimas susipažinti ir 

pasikalbėti plačiau apie idėją, aptarti 

bendradarbiavimo galimybes bei turimus lūkesąius 

ZOOM nuoroda 

bus atsiųsta prieš 

susitikimą 

Mokyklų atsakingi asmenys, 

dalyvaujantys IGNITIS 

pilotiniame projekte ( po 

vieną pavaduotoją ar 

direktorių iš mokyklos), 

projekto koordinatoriai, 

Švietimo ir sporto skyriaus 

atstovai 

J. Veisienė 

D. Kiniulienė 

17 15.00 Rajono fizinio ugdymo mokytojų pasitarimas. PMMC Rajono fizinio ugdymo 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

18 14.00 Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

pasitarimas. 

PMMC Rajono priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

19 15.00 Rajono dorinio ugdymo evangelikų tikybos ir etikos 

mokytojų pasitarimas. 

PMMC 

 

Rajono dorinio ugdymo 

evangelikų tikybos ir etikos 

mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

20 15.00 Rajono informacinių technologijų mokytojų 

pasitarimas. 

PMMC  Rajono informacinių 

technologijų mokytojai 

D. Kiniulienė – PMMC 

21 9.00 Bibliotekininkų metodinė diena. Edukacinė išvyka į 

Kintus „Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą 

pasaulį“  

Kintai Tauragės, Pagėgių, Šilalės 

bibliotekininkai 

D. Kiniulienė – PMMC 

D. Petkuvienė – 

„Šaltinio“ progimnazija 



25 13.30 Rajono metodinės tarybos susirinkimas: 

Susipažinimas su Learnkey platformos 

galimybėmis. 

PMMC Rajono metodinė taryba ir 

mokyklų metodinių tarybų 

pirmininkai. 

D. Kiniulienė – PMMC 

25 14.30 Rajono metodinės tarybos darbo grupės  

susirinkimas - (VBE, PUPP, NMPP situacijos 

analizė, užduočių ir priemonių numatymas siekiant 

ugdymosi rezultatų pokyčio). 

PMMC Rajono metodinės tarybos 

nariai ( darbo grupė) 

D. Kiniulienė – PMMC 

26 8.00 Rajono švietimo pagalbos specialistų metodinė 

diena. Išvyka į Kauno Prano Daunio ugdymo 

centrą. 

Kauno P. Daunio 

ugdymo centras 

Rajono švietimo pagalbos 

specialistai 

D. Kiniulienė – PMMC 

L. Visockienė – PPT 

27 9.35 Atvira integruota pasaulio pažinimo ir anglų kalbos 

pamoka 4 klasei  „ Laikas“. 

Tauragės r. 

Žygaičių 

gimnazija 

Užsiregistravę mokytojai Anglų kalbos mokytoja 

Renata Jankauskienė ir 

pradinių klasių 

mokytoja Rasutė 

Petrikienė 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

11 10.00 Tauragės rajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų saugaus eismo konkursas 

„Raudona-stop, geltona-lauk, žalia-per 

gatvę drąsiai trauk“ 

Tauragės lopšelis- darželis 

„Ąžuoliukas“, saugaus eismo 

aikštelė. 

Tauragės ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos. 

Tauragės lopšelis- 

darželis „Ąžuoliukas“ 



12 12.00 Mokiniai - mokiniams. Rajoninis renginys 

Tarptautinei muzikos dienai paminėti. 

,,Versmės” gimnazija Tauragės r. 9-10 kl. 

mokiniai 

I.Altaravičienė 

14 8.00-

17.00 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Miško takeliu“. 

Tauragės B. Baltrušaitytės 

bibliotekos Vaikų literatūros 

skyrius 

PUG grupių mokiniai Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazija 

- R. Tverijonienė 

D. Klėtkienė 

L. Čepauskienė 

R. Janušauskienė 

R. Ambrolaitienė 

18 15.00 Viso pasaulio vaikų rožinis už taiką ir 

vienybę pasaulyje. 

Tauragės Švč. Trejybės 

bažnyčia 

Tauragės mokyklų 

katalikų tikybos 

mokytojos ir mokiniai 

R. Černiauskienė -

Tauragės moterų 

katalikių draugijos 

pirmininkė; 

L. Balčiuvienė - 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija 

Visą mėnesį Keliaujanti fotografijų paroda ,,Vaikų 

spalvotas pasaulis'' 

Tauragės  l-d ,,Kodėlčius'' Tauragės l – d 

,,Kodėlčius'' 

bendruomenė, įstaigos 

svečiai 

D.Eičienė,  

L. Lesnickienė - 

Jovarų  pagrindinės 

mokyklos Baltrušaičių 

sk. 

 

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 

PPT specialistai 

mailto:tauragesppt@gmail.com


arba tel. 869805630 
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 

Spalio  

3, 10, 17, 24, 

31d., 

16.00 – 17.30 

Grupiniai užsiėmimai jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1 

- 4 klasių ) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Spalio  

6, 13, 20, 27 d. 
15.00-16.30 

 

Meninės saviraiškos užsiėmimai 5- 6kl. mokiniams 

                 PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Spalio mėn. 

(tikslinama) 
15.30-16.30 

 

Bendravimo įgūdžių stiprinimo grupė 2-3 kl. mokiniams. 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

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


Spalio 11, 18, 25 

d. 
15.30-16.30 

 

Grupiniai užsiėmimai 2-3 kl. mokiniams, turintiems 

specifinių skaitymo bei rašymo sutrikimų 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

Silvija Jankuvienė, 

logopedė 

Spalio 20 d. 17.00 

Paskaita tėvams, auginantiems vaikus su klausos negalia 

,,Sutrikusios klausos vaikų kalbos raidai būdingi kitokie 

etapai ir tempai” 

Prezidento g.21, Tauragė 
Anita Juščiūtė, 

surdopedagogė 

Spalio 23 d. 13.00 

Sensorinių žaislų dirbtuvėlės ,,Koks vikšrelis tu esi?". 

Programa šeimoms, auginančioms sensorinių iššūkių 

turinčius vaikus.  

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Lina Visockienė, 

spec. pedagogė 

 

 

REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

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  

Tiriamasi 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. 

 su Tvaraus vystymosi žaliosios ir alternatyviosios 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokinių 

taryba gamtamokslinio 

komiteto komanda, mokytoja 

STEAM centro 

komanda 



energetikos laboratorija. E.Rupšienė 

7 10.00 – 

12.00 

Du edukaciniai užsiėmimai Jovarų pagrindinės 

mokyklos mokiniams (komandai nugalėtojai). 

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“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 5c kl. 

mokiniai ir mokytojai 

STEAM centro 

komanda 



progimnazijos 5c klasės mokiniams. N.Bekerienė, K.Masalskis 

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 

STEAM centro 

komanda 



Toleikė 

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 klasė mokiniams 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 – LR Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos narių STEAM atviros STEAM centro komanda STEAM centro 



15.00 apsilankymas STEAM centre prieigos centras 

 

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 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 

patiks-

lintas 

,,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. Balsytė 

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 mechatronikos STEAM atviros 

prieigos centras 

Dalyviai Jurbarko r. dienos 

centrų lankytojai – 5-8 kl. 

STEAM centro 

komanda 



laboratorijose Jurbarko samariečių draugijos 

įgyvendinamo projekto  dalyviams. 

mokiniai. 

 

 

Direktorė               Rita Katauskienė 

 


