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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2023 M. SAUSIO MĖNESIO DARBO PLANO PAPILDYMAS, PAKEITIMAI 

 

 

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 Diena Lai-

kas 

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai 

1. 6 val. seminaras „Darbo 

su DVS Kontora 

ypatumai“ 

24 11.00 UAB „Nevda“ 

specialistai 

13 eurų Tauragės 

„Aušros“ 

progimnazija 

DVS Kontora administratoriai 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  sausio 17 d. el. 

paštu 

inga.murauskaite@tauragespmmc.lt 

 

METODINĖ VEIKLA 

Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

26 11.00 - Netradicinė pamoka IV kl. mokiniams ir 

mokytojams V.  Mykolaičio – Putino 130 – 

„Versmės“ 

gimnazijos aktų 

Rajono lietuvių k. 

mokytojai, dirbantys 

I. Samoškienė - ,,Versmės” 



12.30 

 

osioms metinėms „Aš nei vergas, nei 

karalius, tik žmogus“ 

salė 12 kl. gimnazija 

26 14.00 Rajono socialinių pedagogų gerosios patirties 

sklaidos popietė. 

PMMC Rajono socialiniai 

pedagogai 

D. Kiniulienė – PMMC,  

rajono socialiniai pedagogai 

 

PEDAGOGINĖ - PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

Diena Laikas 

 

Veikla Vieta Atsakingi 

Sausio mėn.  

Anketinė apklausa 6-7 klasių mokiniams Tauragės 

,,Aušros”  progimnazijoje pagal  CBITS (Kognityvinė 

elgsenos intervencija traumų mokyklose atveju) 

metodiką. 

,,Aušros” progimnazija 
Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

Sausio 

 19 ir 26 d. 
15.30-17.00 

Kūrybiško rašymo du užsiėmimai 9-12 klasių mokiniams 

„Rašant pažįstu save“ 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA 

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvviai Organizatorius 

 

12 9.00 - 

10.30 
Edukaciniai užsiėmimai gamtos mokslų ir 

mechatronikos/IT laboratorijose konkurso - parodos  

„STEAM gimtadienis“ dalyviams. 

(perkelta iš sausio 10d.) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 4e klasė ir 

mokytoja I.Vidrienė 

STEAM centro 

komanda 

12 13.00 – 

14.30 
Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – 

pipetavimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės profesinio rengimo 

centro 11 kl., mokytoja V. 

Jucikė 

STEAM centro 

komanda 

16 9.00 – 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

MINDSTORMS EV3“  ir  „Įdarbink saulės energiją - 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagr. mokyklos 

Gaurės skyrius. 5-7 kl. 

STEAM centro 

komanda 



saulės mechanika“.  mokiniai, mokytojas 

M.Macijauskas 

17 8.00 – 

11.00 
Tiriamasis darbas „Fotosintezė fotoelektrai: Kaip 

„įveiklinti“ augalų pigmentus?“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės profesinio rengimo 

centro 12 kl., mokytoja V. 

Jucikė 

STEAM centro 

komanda 

19 15.00  STEAM atviros prieigos centro patariamosios tarybos 

susirinkimas 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Patariamosios tarybos nariai. STEAM centro 

komanda 

24 13.00 Delfi televizijos vizitas - STEAM centre vykstančių 

formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų filmavimas. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Delfi televizijos komanda STEAM centro 

komanda 

26 9.00 – 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika ikriukai“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazija 2d kl., 

mokytoja A.Girskytė-

Mockienė 

STEAM centro 

komanda 

30 9.00 – 

10.30 
Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika ikriukai“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazija 2a kl., 

mokytoja L.Bredelienė 

STEAM centro 

komanda 

31 10.00 – 

11.15 

Pažintinės veiklos darželio „Debesų vaikai“ 

auklėtiniams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Darželio „Debesų vaikai“ 5-6 

m. amžiaus grupės vaikai, 

mokytoja Edita. 

STEAM centro 

komanda 

 

Direktorė                            Rita Katauskienė 

 


