
                                                                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                     Tauragės pagalbos mokytojui ir 

                                                                                                                                                      mokiniui centro direktorės 

                                                                                                                                                     2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V - 210 
 

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2023 M. SAUSIO 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 Diena Lai-

kas 

Lektoriai Kaina Vieta Dalyviai 

1. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Klimato kaita, 

atsinaujinanti energetika 

ir energetinis 

efektyvumas. Integracija 

su atnaujintomis ugdymo 

programomis“ 

03,04 9.00 Lukas Stakėla ir 

Arminas Varanauskas, 

asociacija „Žinių 

ekonomikos forumas“ 

Pažymėji

mas – 1 

eur. 

Tauragės 

PMMC 
Iš anksto užsiregistravę mokytojai 

 

 

 

 

Registracija baigta. 

2. 6 val. seminaras 

„Programa „eTwinning“ 

ir jos teikiamos 

galimybės“ 

04 10.00 Laineda Zakarienė, 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 

mokytoja metodininkė 

Pažymė-

jimas – 1 

eur. 

Nuotoliniu 

būdu 
Tauragės ,,Šaltinio" progimnazijos 

mokytojai 

3. Tauragės apskrities 

mokytojų dalykinė 

konferencija- seminaras  
„Kritinio mąstymo 

ugdymas“ 

05   10.00 Kristina Sipavičienė, 

Klaipėdos universiteto 

dėstytoja, Tarptautinės 

„Universa Via“ 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja, 

mokytoja, Lietuvos 

verslo kolegijos 

dėstytoja 

Pažymė-

jimas – 1 

eur. 

,,Versmės“ 

gimnazija 
Visi norintys  

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  sausio 2 d. el. 

paštu (kas dar nesiregistravo) 

inga.murauskaite@tauragespmmc.lt  



4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Ruošimasis IT 

egzaminui. Programavimo 

mokymo Python kalba 

pokyčiai“ 1 modulis 

06   10.00 Renata Burbaitė, KTU 

docentė., Panevėžio J. 

Balčikonio gimnazijos 

mokytoja ekspertė 

Nemoka-

mas  

Nuotoliniu 

būdu 
IT mokytojai, pasirinkę programą 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  sausio 2 d. el. 

paštu 

inga.murauskaite@tauragespmmc.lt 

5. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

mokymai  

 „Užsienio kalbos (anglų) 

mokymasis – iššūkiai, 

perspektyvos ir galimybės 

rengiant tarptautinius 

projektus“ 

09,16,

23, 30 

I gr.  

14.40  

II gr. 

15.30  

 

Gintarė Kolesnikova- 

Tauragės SMC ir 

Žalgirių g. mokytoja-

metodininkė,  

Audronė Sermontienė-

Tauragės SMC 

mokytoja-

metodininkė.  

Iš  

Tauragės 

SMC ir 

Tauragės 

PMMC  

lėšų 

Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo 

centras 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

mokytojai, Tauragės pagalbos mokytojui 

ir mokiniui centro darbuotojai 

6. 6 val. seminaras 

„Lietuvių kalbos ir 

literatūros PUPP teksto 

kūrimo užduočių 

vertinimas“ 

23 13.30 Solgita Vaitiekūnienė, 

2022 m. lietuvių k. ir 

literatūros PUPP 

vertinimo moderavimo 

grupės vadovė, 

Vilniaus Juozo Tallat- 

Kelpšos 

konservatorijos 

mokytoja ekspertė 

13 eurų Nuotoliniu 

būdu 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  sausio 12 d. el. 

paštu 

inga.murauskaite@tauragespmmc.lt 

7. 14 val.  kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Mokyklos bendruomenės 

sprendimai ir susitarimai 

diegti atnaujintą ugdymo 

turinį“ 

26,27 11.00 Dr. Ingrida 

Mereckaitė-Kušleikė, 

VDU 

Kristina Paulikė, NŠA, 

VšĮ  „Švietėjiškų 

iniciatyvų centras” 

25 eurai Nuotoliniu 

būdu 
Mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai, 

metodinių grupių pirmininkai 

 

Būtina išankstinė registracija  

Iš anksto registruotis iki  sausio 12 d. el. 

paštu 

inga.murauskaite@tauragespmmc.lt 

8. 40 val. kvalifikacijos 

programa ,,Mokyklos 

pasirengimas dirbti pagal 

atnaujintą  ugdymo turinį" 

1 modulis ,,Mokyklos 

bendruomenės sprendimai 

ir susitarimai diegti 

atnaujintą ugdymo turinį 

26,27 14.00 dr. Daiva Jakavonytė - 

Staškuvienė, dr. 

Ingrida Mereckaitė - 

Kušleikė, K.Paulikė 

Iš 

Martyno 

Mažvydo 

progim-

nazijos 

lėšų 

Nuotoliniu 

būdu 
Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos mokytojai 

mailto:inga.murauskaite@tauragespmmc.lt


 

INFORMACIJA  IT MOKYTOJAMS 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Ruošimasis IT egzaminui. Programavimo mokymo Python kalba pokyčiai“ vyks   sausio – kovo 

mėnesiais.  Kaina 13 eurai.  Pažymėjimas bus išduotas išklausius visą programą. Išklausius kurią nors vieną dalį, išduosime pažymą apie išklausytą 

programos dalį.  

Pirmas modulis „Tipinės mokinių klaidos informacinių technologijų VBE egzamine. Į ką turime atkreipti dėmesį ruošiant mokinius egzaminui” Lektorė  - 

Renata Burbaitė, KTU doc., Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos mokytoja ekspertė, 2023 m.  sausio 6 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu.  Nemokamas. Būtina 

išankstinė registracija. Iš anksto registruotis iki  sausio 2 d. el. paštu murauskaite.inga@gmail.com   

Antras modulis „Programavimo mokymo Python kalba pokyčiai C++ naudotojams“ (Lektorius – doc. Eimutis Karčiauskas, KTU). Preliminari data –  

kovo mėnuo. Kaina – 13 eurų 

 

METODINĖ VEIKLA 

Diena  Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

05 10.00 Konferencija „Kritinio mąstymo ugdymas“ Tauragės 

,,Versmės” 

gimnazija 

Tauragės apskrities 5-

12 klasių mokytojai, 

pavaduotojai ugdymui, 

mokyklų direktoriai 

Tauragės ,,Versmės” gimnazija 

10 14.30 Karjeros specialistų susirinkimas PMMC Rajono karjeros 

specialistai 

D.Poškienė –  

M.Mažvydo progimnazija 

D.Kiniulienė – PMMC 

11 14.00 Geografijos mokytojų tradicinė popietė 

„Geroji mokytojų patirtis". 

Žalgirių gimnazija 

325 kab. 

Rajono geografijos 

mokytojai 

G.Straukienė, D.Jonikienė - 

Žalgirių gimnazija 

12 14.00 Rajoninės anglų k. olimpiados 11 kl. darbų 

vertinimas. 

,,Versmės” 

gimnazija 

Olimpiados vertinimo 

komisija 

D.Kiniulienė – PMMC 

I.Vaičienė - ,,Versmės” gimnazija 

16 15.00 55-tojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurso darbų vertinimas. 

PMMC Konkurso darbų 

vertinimo komisija 

D.Kiniulienė – PMMC 

B.Mozurkevičienė - ,,Šaltinio” 

progimnazija 

16 14.00 Tauragės dekanato katalikų  tikybos 

mokytojų susirinkimas „Pokyčiai atnaujintoje 

katalikų tikybos programoje“ 

Tauragės Švč. 

Trejybės parapijos 

namai 

Tauragės dekanato 

tikybos mokytojai 

L.Balčiuvienė ir rajono tikybos 

mokytojų tikslinė grupė 

mailto:murauskaite.inga@gmail.com


17 14.00 Rajono socialinių pedagogų gerosios patirties 

sklaidos popietė. 

PMMC Rajono socialiniai 

pedagogai 

D.Kiniulienė – PMMC 

20 9.55 

(III 

pamoka) 

Atvira pamoka 7 klasėje „Paveikslų istorijos“ Tauragės „Aušros“ 

progimnazija,  

323 kab. 

Rajono dailės 

mokytojai 

V.Karbauskienė, - „Aušros“ 

progimnazija 

20 14.00 Rajoninės 9 -12 kl. mokinių fizikos 

olimpiados darbų vertinimas. 

,,Versmės” 

gimnazija 

Olimpiados vertinimo 

komisija 

D. Kiniulienė – PMMC 

J. Kiūdienė - Žalgirių gimnazija 

 

24 14.00 Rajoninės 9 - 12 kl. mokinių lietuvių k. ir 

literatūros olimpiados darbų vertinimas 

PMMC Olimpiados vertinimo 

komisija 

V. Laurinaitytė - Žalgirių 

gimnazija 

D. Kiniulienė – PMMC 

Sausio – gegužės 

mėn. 

2023 - Tauragė –Lietuvos kultūros sostinė  

Dalyvavimas projekto „Jaunojo tauragiškio 

kultūrinis - istorinis pasas” rengime ir jo 

įgyvendinime. 

  

Tauragės rajono 

savivaldybė, 

Tauragės 

B.Baltrušaitytės 

biblioteka, Krašto 

muziejus 

,,Santaka”, 

Tauragės turizmo ir 

informacijos 

centras, Tauragės 

,,Versmės” 

gimnazija. 

Tauragės rajono 

mokyklų direktorių 

pavaduotojai, atsakingi 

už neformalųjį 

ugdymą. 

D.Bajorinienė - ,,Versmės” 

gimnazija 

Sausio – gegužės 

mėn. 

2023 - Tauragė –Lietuvos kultūros sostinė  

Metodinės priemonės ,,Piešiu Tauragę”, 

skirtos rengimas ir pristatymas  

Tauragės PMMC Tauragės rajono 9-12 

klasių istorijos ir dailės 

mokytojai 

G.Budginienė, D.Bajorinienė - 

,,Versmės” gimnazija 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

12 10.00 Rajoninė anglų k. olimpiada 11 kl. Tauragės ,,Versmės” 

gimnazija 

Užregistruoti rajono mokyklų 

11 kl. mokiniai iki 01-09 d.  

D. Kiniulienė – PMMC, 

rajono anglų k. mokytojai 



Iki 16 d. 55-tasis Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkursas. 

Rajono mokyklose Rajono mokyklų mokiniai. 

Darbus pristatyti į PMMC iki 

sausio 16 d. 14.00 val 

D. Kiniulienė – PMMC 

Nuo sausio 16 d 

iki vasario 6 d. 

 

Respublikinis moksleivių integruotas 

technologijų ir dorinio ugdymo 

konkursas – paroda „Kūryba ir 

saviraiška asmenybės dvasiniam 

pasauliui“ 

 

Tauragės ,,Šaltinio‘‘ 

progimnazija  

https://padlet.com/na

nija00/dvasinis_pasa

ulis 

Respublikos mokiniai, 

sukūrę kūrybinį darbą 

konkursui 

A. Paulauskienė - „Šaltinio“ 

progimnazija 

18 9.00  

(9-10 kl.) 

12.00 

(11-12 

kl.) 

Rajoninė 9-12 kl. mokinių chemijos 

olimpiada  

Tauragės Žalgirių 

gimnazija 

Rajono mokyklų 9-12 klasių 

mokiniai pirmojo etapo 

nugalėtojai. Registracija iki 

01-10 d. 

 

D. Kiniulienė – PMMC, 

rajono chemijos mokytojai 

   20  

9.00 

Rajoninė 9 -12 kl. mokinių fizikos 

olimpiada 

Tauragės ,,Versmės” 

gimnazija 

Rajono mokyklų 9-12 klasių 

mokiniai pirmojo etapo 

nugalėtojai. Registracija iki 

01-13d. 

 

D. Kiniulienė – PMMC, 

rajono fizikos mokytojai 

24 10.00 Rajoninė 9 - 12 kl. mokinių lietuvių k. ir 

literatūros olimpiada 

Tauragės Jovarų 

pagrindinė mokykla 

 

Rajono mokyklų 9-12 klasių 

mokiniai pirmojo etapo 

nugalėtojai 

Registracija iki 01-20 d. 

 

D. Kiniulienė – PMMC, 

rajono lietuvių k. mokytojai 

31 Bus 

patikslin

ta 

Rajoninis anglų k. konkursas 9-10 kl. 

mokiniams 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija 

Užregistruoti rajono mokyklų 

9-10 kl. mokiniai 

Registracija iki 01-24d. 

 

D. Kiniulienė – PMMC, 

rajono anglų k. mokytojai 

Nuo gruodžio 1d. 

iki sausio 20d. 

Respublikos 1-4 kl mokinių projektas 

„Būk mano draugas“. 

Tauragės Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

Respublikos 1-4 klasių 

mokiniai, mokytojai 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos  

mokytojų komanda 

 

 

https://padlet.com/nanija00/dvasinis_pasaulis
https://padlet.com/nanija00/dvasinis_pasaulis
https://padlet.com/nanija00/dvasinis_pasaulis


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 

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 

Sausio mėn. 

(antradieniais) 
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 

 

 

 

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


STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvviai Organizatorius 

 

10 9.00 - 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai gamtos mokslų ir 

mechatronikos/IT laboratorijose konkurso - parodos  

„STEAM gimtadienis“ dalyviams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 4e klasė ir 

mokytoja I.Vidrienė 

STEAM centro 

komanda 

11 9.00 - 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai konkurso - parodos „STEAM 

gimtadienis“ dalyviams. ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika ikriukai“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 2A klasė ir 

mokytoja L.Užkurienė 

STEAM centro 

komanda 

13 9.00 -

11.00 

Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“. STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazija, 1b g 

klasės, mokyt. R.Gargasienė 

STEAM centro 

komanda 

13 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – 

pipetavimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 8 klasė, 

mokytoja A.Vaičiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

13 13.00 – 

15.00  

Individualus biologijos tiriamasis darbas 

gamtamokslinėje laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 klasės 

mokinys Gytis V. 

STEAM centro 

komanda 

18 8.15 - 

9.30 

Edukacinis užsiėmimas „Vizualizuokite savo idėjas. 

Išmani 3D modeliavimo programa Google SketchUp“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 8 kl. (I pogr.), 

mokytoja E.Kazlauskienė 

STEAM centro 

komanda 

18 10.00 – 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir ,,Švytėjimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokykla 5a klasė, mokyt. 

V.Meilienė, V.Candarienė 

STEAM centro 

komanda 

19 9.00 – 

10.30 

Edukaciniai užsiėmimai konkurso - parodos „STEAM 

gimtadienis“ dalyviams. „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Švytėjimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Gaurės sk. 3 klasė, 

mokytoja G.Meištininkienė 

STEAM centro 

komanda 

20 10.00 – 

11.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika ikriukai“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Viduklės S. Stanevičiaus 

gimnazijos 3 klasė, mokytoja 

R.Būzienė 

STEAM centro 

komanda 

20 11.00 – 

12.30  

Tiriamasis darbas „Vėjo energijos savybės ir 

parametrai“ I dalis (vėjo greičio ir vėjo galios 

priklausomybės nuo laiko tyrimas) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 2G klasė, 

mokytojas A.Ramanauskas 

STEAM centro 

komanda 

20 13.00 – 

15.00 

Individualus biologijos tiriamasis darbas 

gamtamokslinėje laboratorijoje. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 klasės 

mokinys Gytis V. 

STEAM centro 

komanda 



23 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė fotoelektrai: Kaip 

„įveiklinti“ augalų pigmentus?“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

III klasė, mokytoja 

S.Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

24 8.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Fotosintezė fotoelektrai: Kaip 

„įveiklinti“ augalų pigmentus?“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Žalgirių gimnazijos 

III klasė, mokytoja 

S.Pečiulienė 

STEAM centro 

komanda 

24 13.00 – 

15.00 

Tiriamieji darbai „Kad eksperimentas būtų sėkmingas, 

pipetavimas“ ir 

„Vėjo energijos savybės ir parametrai“ I dalis (vėjo 

greičio ir vėjo galios priklausomybės nuo laiko tyrimas) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8e klasė 

mokytojos V.Dienienė ir 

D.Ramanauskienė 

STEAM centro 

komanda 

25 8.15 – 

9.30 

Edukacinis užsiėmimas „Vizualizuokite savo idėjas. 

Išmani 3D modeliavimo programa Google SketchUp“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos 8 kl. II pogr.  

mokytoja E.Kazlauskienė 

STEAM centro 

komanda 

25 12.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Mikrovaldiklių valdovai: mitų 

griovėjai 7-8 kl.“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 8 kl., mokytoja L. 

Čeponienė 

STEAM centro 

komanda 

26 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Robotika kartu su LEGO 

MINDSTORMS EV3 - Matematinė navigacija labirinte“ 

(tęsinys). 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Jovarų pagrindinės mokyklos 

5-7 kl. mokinių grupė 

mokytoja L.Austrevičienė 

STEAM centro 

komanda 

31 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Saulės modulyje vykstančių 

energijos virsmų tyrimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 3G klasė, 

mokytojas A.Ramanauskas 

STEAM centro 

komanda 

31 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – 

pipetavimas“. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8d klasė 

(vienas pogrupis), mokyt. 

D.Ramanauskienė 

STEAM centro 

komanda 

 

Direktorė                                    Rita Katauskienė 

 


