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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

VEIKLA 2022 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ  

(PLANO PAPILDYMAS) 

 

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“ 

Spalio 

31d.- 

lapkri-

čio 11 

d. 

 Elmyra 

Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 

direktorė 

Iš  Žygaičių 

gimnazijos 

lėšų 

Žygaičių 

gimnazija 

Žygaičių gimnazijos mokytojai 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa  

„Užsienio kalbos (anglų) 

mokymasis – iššūkiai, 

perspektyvos ir 

galimybės rengiant 

tarptautinius projektus“ 

 

Lap-

kričio 

14 d.- 

gruo-

džio 29 

d. 

I-

14.30; 

III-

16.20; 

IV-

12.00. 

Gintarė 

Kolesnikova- 

Tauragės SMC 

užsienio kalbos 

(anglų) mokytoja-

metodininkė,  

Audronė 

Sermontienė-

užsienio kalbos 

(anglų) mokytoja-

metodininkė.  

 

Iš  Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo 

centro lėšų ir 

iš Tauragės 

pagalbos 

mokytojui ir 

mokiniui 

centro lėšų 

Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo centras, 

virtuali aplinka 

(hibridinis 

mokymosi būdas) 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai, Tauragės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui 

centro darbuotojai 



3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Žaismė ir atradimai: 

tyrinėjimu paremta 

kūrybinė veikla, 

kontekstų kūrimas, 

įtraukaus ugdymo 

organizavimas“ 

17-18 9.00 Dr. Eglė 

Krivickaitė-

Leišienė 

Sonata Latvėnaitė-

Kričenienė, 

VDU 

Iš l/d 

„Ąžuoliukas“ 

lėšų 

l/d „Ąžuoliukas“ l/d „Ąžuoliukas“ mokytojai 

4. 40 val. stažuotė 

,,Pedagogų veiklos 

galimybės plėtojant 

vaiko individualios 

pažangos (VIP) kultūrą 

mokykloje“ 

Visą 

mėnesį 

Daly-

viams 

pato-

giu 

laiku 

Asta Biknerienė, 

Tauragės 

,,Šaltinio“ 

progimnazijos 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Savarankiškas 

darbas 

VIP mokyklų tinklo nariai 

 

METODINĖ VEIKLA 

 
Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

15 8.00-

14.00 

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados mokyklinis 

etapas. 

Rajono 

mokyklos 

8-12 kl. mokiniai Rajono informatikos 

mokytojai 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Diena Laikas 

 

Veikla Vieta Atsakingi 

Lapkričio 17 d. ir 

24 d. 

16.00-17.30 Meninės saviraiškos užsiėmimai 5-6 klasių  mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

Lapkričio 22 d. 10.30 Susitikimas su  ,,Versmės” gimnazijos VGK nariais bei 

pedagogais 

,,Versmės” gimnazija Visi specialistai 



 

REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

9 9.00 – 

10.30 
Karjeros dienų vizitas į STEAM centrą -  Skaudvilės 

gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus 9-10 

kl. mokiniams 

STEAM centras Skaudvilės gimnazijos 

Batakių pagr. ugdymo sk.  9-

10 kl. mokiniai  ir 

mokytojos. 

STEAM centro 

komanda 

14 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“  

STEAM centras Skaudvilės gimnazijos 

Batakių pagr. ugdymo sk. 1-2 

kl. mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

15 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“   

STEAM centras Skaudvilės gimnazijos 

Batakių pagr. ugdymo sk. 3-4 

kl. mokiniai ir mokytojos. 

STEAM centro 

komanda 

15 9.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ 

STEAM centras Skaudvilės gimnazijos 

Batakių pagr. ugdymo sk. 8-9 

kl. mokiniai, mokytoja 

A.Zinkienė 

STEAM centro 

komanda 

15 13.00 Kūrybinių darbų parodos - konkurso ,,STEAM 

gimtadienis“  atidarymas. 

STEAM centras Parodai – konkursus darbus 

pateikę mokiniai ir 

mokytojai. 

STEAM centro 

komanda 

21 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Pirmieji programavimo 

žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“   

STEAM centras Skaudvilės gimnazijos 

Batakių pagr. ugdymo sk. 5-6 

kl. mokiniai 

STEAM centro 

komanda 

21 13.00-

15.00 
Tiriamasis darbas „Dirbtinis inkstas “ STEAM centras Vilkyškių gimnazijos 12 (8) 

kl. mokiniai mokytoja 

M.Gečienė 

STEAM centro 

komanda 

22 10.00 – 

12.00 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai: užsiėmimai 

Kauno kolegijos Tauragės skyriaus komandai 

STEAM centras Kauno kolegijos Tauragės 

skyriaus komanda 

STEAM centro 

komanda 

23  13.00 – 

15.00  
Du tiriamieji darbai : 

 „Medžiagų kelionė ląstelėje “  

ir 

„Vėjo energijos savybės ir parametrai“ III dalis (Kūgio 

STEAM centras Tauragės Žalgirių gimnazija 

I kl. mokiniai,  

biologijos ir fizikos 

mokytojos. 

STEAM centro 

komanda 



nuopjovos  formos koncentratoriaus įtaka vėjo greičiui ir 

galiai  tyrimas) (antra grupė) 

24 11.00 Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai: Užsiėmimas 

„Kristalų mikropasaulis“ Tauragės visuomenės sveikatos 

biuro komandai. 

STEAM centras Tauragės visuomenės 

sveikatos biuro komanda 

STEAM centro 

komanda 

 

Direktorė                              Rita Katauskienė 

 


