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TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO 

 2023 M. VASARIO 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. Metodinė diena 

Raseiniuose ,,Projektinė 

veikla Raseinių rajone“ 

02 08.00 Raseinių r. švietimo 

pagalbos tarnybos 

darbuotojai 

 Raseinių r. 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tauragės pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centro darbuotojai 

2. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Klimato kaita, 

atsinaujinanti energetika ir 

energetinis efektyvumas. 

Integracija su atnaujintomis 

ugdymo programomis“ 

(pakartotiniai mokymai) 

02,07 14.30 Lukas Stakėla ir 

Arminas Varanauskas, 

asociacija „Žinių 

ekonomikos forumas“ 

Pažymėji-

mas -1 eur. 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokytojai, pasirinkę programą 

(Papildomi mokymai tiems 

mokytojams, kurie nepateko į 

pirmuosius kontaktinius mokymus) 

3. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Besiruošiant dirbti pagal 

atnaujintas programas“ 1 
modulis ,,Kompetencijų ir 

vaiko raidos aprašai. 

06 14.40 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos direktorė 

Pažymėji-

mas -1 eur. 

Žalgirių 

gimnazija 

Žalgirių gimnazijos mokytojai 



Sėkmės link“ 

4. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

mokymai  

 „Užsienio kalbos (anglų) 

mokymasis – iššūkiai, 

perspektyvos ir galimybės 

rengiant tarptautinius 

projektus“ 

06,13,

20,27 

I gr.  

14.40  

II gr. 

15.30  

 

Gintarė Kolesnikova- 

Tauragės SMC ir 

Žalgirių g. mokytoja-

metodininkė,  

Audronė Sermontienė-

Tauragės SMC 

mokytoja-

metodininkė.  

 Tauragės 

suaugusiųjų 

mokymo 

centras 

Tauragės suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojai, Tauragės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui 

centro darbuotojai 

5. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Besiruošiant dirbti pagal 

atnaujintas programas“ 1 
modulis 

13 9.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos direktorė 

Šakių r. 

Panemu-

nių m-klos 

– daugia-

funkcio 

centro lėšų 

Nuotoliniu 

būdu 

Šakių rajono Panemunių mokyklos-

daugiafunkcio centro mokytojai 

6. 6 val. seminaras – 

diskusija „Perdegimo 

sindromas mokytojo darbe. 

Mokytojo ir mokinio 

kūrybingumo ugdymas" 

13 12.00 Reda Mackevičienė, 

med. psichologė- 

psichoterapeutė 

Iš 

,,Versmės“ 

g. lėšų 

,,Versmės“ 

gimnazija 

,,Versmės“ gimnazijos mokytojai 

7. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Klimato kaita, 

atsinaujinanti energetika ir 

energetinis efektyvumas. 

Integracija su atnaujintomis 

ugdymo programomis“ 

13 14.00 Lukas Stakėla ir 

Arminas Varanauskas, 

asociacija „Žinių 

ekonomikos forumas“ 

 Nuotoliniu 

būdu 

Mokytojai, pasirinkę programą 

Registracija baigta 

8. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Besiruošiant dirbti pagal 

atnaujintas programas“ 1 
modulis 

14 9.00 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos direktorė 

Iš Jovarų 

pagrin-

dinės m-

klos  ir 

SMC lėšų 

Jovarų 

pagrindinė 

mokykla 

Jovarų pagrindinės mokyklos ir 

SMC mokytojai 



9. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Besiruošiant dirbti pagal 

atnaujintas programas“ 1 

modulis  

15 8.30 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos direktorė 

Šilalės S. 

Gaudė-

šiaus lėšų 

Šilalės S. 

Gaudėšiaus 

gimnazija 

Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos 

mokytojai 

10. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Darbas su spec. poreikių 

turinčiais vaikais ir 

ugdymas pagal STEAM 

filosofiją“ 1 modulis  ,,  
Inovatyviųjų kompiuterinių 

technologijų taikymas, 

lavinant ypatingų poreikių 

vaikų meniškumą ir 

kūrybiškumą“ 

15 12.30 Valdas Kančauskas, 

mokytojas, specialusis 

pedagogas, 

visuomenininkas, 

vektorinio piešimo ir 

kūrybiškumo ugdymo 

veiklų vadovas, 

nepelno siekiančios 

įmonės „Angelų 

sodai“ steigėjas 

Iš l/ d 

,,Žvaigždu-

tė“ lėšų 

l/ d 

,,Žvaigždutė“ 

l/ d ,,Žvaigždutė“ mokytojai 

11. 6 val. seminaras ,,STEAM 

darželyje: įdomios ir 

smagios veiklos“ 

17 12.30 Laura Bajoriūnė ir 

Mireta Visockienė, 

Šiaulių lopšelio-

darželio „Pasaka“ 

auklėtojos  

Iš l/d 

,,Kodėl-

čius“ lėšų 

l/ d 

,,Kodėlčius“ 

l/ d ,,Kodėlčius mokytojai 

12. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Ruošimasis IT egzaminui. 

Programavimo mokymo 

Python kalba pokyčiai“ 2 

modulis ,, Programavimo 

mokymo Python kalba 

pokyčiai C++ 

naudotojams“ 

20 13.30 Doc. Eimutis 

Karčiauskas, KTU 

Pažymėji-

mas -1 eur. 

Nuotoliniu 

būdu 

IT mokytojai, pasirinkę programą, 

arba norintys dalyvauti.  

13. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Besiruošiant dirbti pagal 

atnaujintas programas“ 2 
modulis ,,Atnaujintos 

bendrosios programos. Kas 

22 14.40 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos direktorė 

Pažymėji-

mas -1 eur. 

Žalgirių 

gimnazija 

Žalgirių gimnazijos mokytojai 



naujo?“ 

14. 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Klimato kaita, 

atsinaujinanti energetika ir 

energetinis efektyvumas. 

Integracija su atnaujintomis 

ugdymo programomis“ 

23,24 14.00 Lukas Stakėla ir 

Arminas Varanauskas, 

asociacija „Žinių 

ekonomikos forumas“ 

 Tikslinama Mokytojai, pasirinkę programą. 

Registracija baigta 

 

 

METODINĖ VEIKLA 

Dien

a  

Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

06 14.30 Rajono dailės mokytojų pasitarimas dėl 

dailės olimpiados II etapo organizavimo. 

Zoom platformoje. 

Nuoroda bus 

atsiųsta 02-03 d. 

Rajono dailės 

mokytojai 

D.Kiniulienė - PMMC 

07 13.30 Rajoninės 9-12 kl. mokinių matematikos 

olimpiados darbų vertinimas. 

Tauragės PMMC Vertinimo komisija D.Kiniulienė – PMMC 

 

09 10.00 Rajoninės 10-11 kl. mokinių rusų k. 

olimpiados darbų vertinimas. 

Tauragės PMMC Vertinimo komisija D.Kiniulienė – PMMC 

14 10.00 Tauragės regiono karjeros specialistų 

susirinkimas. 

Tauragės PRC Regiono karjeros 

specialistai. 

V.Liorančienė - PRC 

21 14.30 Metodinės tarybos susirinkimas. Renginiai, 

papildantys Tauragės, kaip kultūros sostinės, 

2023 m. programą švietimo įstaigų kontekste. 

UTA koordinavimo komandos susirinkimas. 

Tauragės PMMC Rajono metodinė 

taryba 

 

Rajono UTA komanda 

R.Katauskienė – PMMC 

D.Kiniulienė – PMMC 

 

 



23 Bus 

patikslinta 

Rajoninės 10-12 kl. mokinių istorijos 

olimpiados darbų vertinimas. 

Tauragės PMMC Vertinimo komisija D.Kiniulienė – PMMC 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI IR KITI RENGINIAI 

(RENGINIAI MOKINIAMS) 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvauja Organizatorius 

 

01 9.00  

(9-10 

kl.) 

12.00 

(11-12 

kl.) 

Rajoninė 9-12 kl. mokinių biologijos 

olimpiada 

Tauragės Žalgirių 

gimnazija 

Rajono mokyklų 9-12 klasių 

mokiniai pirmojo etapo 

nugalėtojai 

D.Kiniulienė – PMMC, 

L.Trijonienė –  

Žalgirių gimnazija 

07 9.00 Rajoninė 9-12 kl. mokinių matematikos 

olimpiada 

Tauragės  

„Aušros“ 

progimnazija 

Rajono mokyklų 9-12 klasių 

mokiniai pirmojo etapo 

nugalėtojai 

D.Kiniulienė – PMMC, 

R.Poškienė - „Aušros“ 

progimnazija 

08 11.00 Rajoninis meninio skaitymo konkursas 

5-12 kl. mokiniams 

Meno mokykla, 

pilies salė 

Užregistruoti rajono mokyklų 

5 - 12 kl. mokiniai 

D.Kiniulienė – PMMC, 

J.Kazlauskienė – meno 

mokykla 

08 12.00 Konkursas „Minčių sparnai“ Tauragės  

„Aušros“ 

progimnazija 

3 klasių mokiniai A.Dragūnienė 

E.Mikavičienė, - „Aušros“ 

progimnazija 

09 10.00 Rajoninė 10-11 kl. mokinių rusų k. 

olimpiada 

Tauragės PMMC Užregistruoti rajono mokyklų 

10 - 11 kl. mokiniai 

D.Kiniulienė – PMMC, 

rajono rusų k. mokytojai  

 

23 Bus 

patikslin

Rajoninė 10-12 kl. mokinių istorijos 

olimpiada 

Tauragės  

„Aušros“ 

Užregistruoti rajono mokyklų 

10 - 12 kl. mokiniai 

D.Kiniulienė – PMMC, 



ta progimnazija R.Poškienė - „Aušros“ 

progimnazija 

28 14.00 Konkursas „Penktokų iššūkis“ Tauragės ,,Šaltinio‘‘ 

progimnazija 

Rajono penktų klasių 

mokinių komandos 

L.Norgailienė, L.Šaltienė, 

D.Albrechtienė,  

B.Kelpšaitė-Mozurkevičienė,  

V.Maslauskienė, - „Šaltinio“ 

progimnazija 

Nuo vasario 1 d. 

iki gegužės 1 d. 

Rajoninis mokinių konkursas „Sąjūdžio 

fenomenas“ 

Tauragės krašto 

muziejaus „Santaka“ 

Rajono 5-12 klasių mokiniai A.Norvilienė - Tauragės 

krašto muziejus „Santaka“ 

Nuo  

vasario 25d. iki 

kovo 18 d. 

 Tradicinių liaudies amatų paroda 

„Kaziuko mugės aidai“ 

 Tauragės Švč. 

Trejybės parapijos 

namuose, I a. fojė. 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos ir Žalgirių 

gimnazijos     mokiniai, 

vadovaujami  mokytojų 

L.Balčiuvienės, N. 

Norgilienės ir   A.Lobino   

 L. Balčiuvienė – Tauragės 

Žalgirių gimnazijos ir 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos NVŠ vadovė 

Vasario mėn. Paroda  ,,Užgavėnių belaukiant“ Tauragės PMMC Skaudvilės ir Žygaičių 

gimnazijų mokiniai 

E.Jurevičius – Skaudvilės ir 

Žygaičių gimnazijos 

E.Nikitinaitė – Skaudvilės 

gimnazija 

Vasario mėn. Tauragės rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų fotografijų paroda 

„Pasimatuok profesiją“ 

Tauragės regiono 

karjeros centras  

Tauragės rajono bendrojo 

ugdymo mokyklos 

 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos, „Versmės“, 

Žygaičių gimnazijos karjeros 

specialistės. 

 

 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. 

PPT specialistai 



 . 

 
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 

Vasario 3 d. 13.00 

Kolegialaus bendradarbiavimo popietė „Įtraukiojo 

ugdymo sėkmės ir iššūkiai“. Susitikimas su Tarailių 

progimnazijos VGK nariais 

Tarailių progimnazija 
  PPT specialistai 

Vasario 10 d. 9.00 

Užsiėmimas ,,Aušros” progimnazijos 

priešmokyklinukams ,,Emocijų pažinimas“ 

,,Aušros”  progimnazija 
Vaida Mačiulienė, 

psichologė 

Vasario 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 

Vasario 23 d. 17.00 

 Paskaita tėvams, auginantiems kurčius ir 

neprigirdinčius vaikus ,,Kaip sutrikusios klausos 

vaikai supranta kitų žmonių jausmus ir vertybes". 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Anita Juščiutė, 

surdopedagogė 

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


Prezidento g. 21, Tauragė 

Vasario 6, 13, 20, 

27 d. 
15.00-16.00 

Grupiniai užsiėmimai 6-7 klasių mokiniams, 

patyrusiems stresą ar traumą. Užsiėmimai vedami 

taikant CBITS (kognityvinė elgsenos intervencija 

traumų mokyklose atveju) metodiką.  

 

PPT 

(dalyvauja iš anksto 

užsiregistravę asmenys) 

Inga Stonienė, 

soc. pedagogė 

 

REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

Diena Laikas Renginio pavadinimas ir temos Vieta Dalyvviai Organizatorius 

 

1 8.15 – 

10.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

(su apsikeitimu) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 3a kl., mokyt. 

L.Tamašauskienė 

STEAM centro 

komanda 

1 10.15 – 

12.00  
Edukaciniai užsiėmimai „Cheminė mozaika – ikriukai“ 

ir „Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

(su apsikeitimu) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 2c kl., mokyt. 

G.Martinavičienė 

STEAM centro 

komanda 

1 13.00 – 

15.00 
Edukaciniai užsiėmimai „Mikroskopavimas“ ir 

,,Robotika kartu su LEGO SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 
Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 4 kl., 

mokytoja R.Valiukienė 

STEAM centro 

komanda 

2 9.00 – 

10.00 
Edukacinis užsiėmimas „Vizualizuokite savo idėjas. 

Išmani 3D modeliavimo programa Google SketchUp“  

STEAM atviros 

prieigos centras 
Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Gaurės skyriaus 8 

klasė, mokytojas 

M.Macijauskas 

STEAM centro 

komanda 

2 10.00 – 

11.30 
Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jovarų pagr. mokyklos Gaurės 

skyriaus 8 klasė, mokytojas 

M.Macijauskas 

STEAM centro 

komanda 

2 13.00 – 

15.00 

Tiriamasis darbas „Difuzija ir osmosas“ ir 

edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“ 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazija, 8c klasė, 

mokytojos R.Lebrikienė ir 

STEAM centro 

komanda 



A.Pocienė 

3 9.00 – 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „STEAM gimtadienis“ 

konkurso - parodos dalyviams. ,,Robotika kartu su 

LEGO SPIKE“ ir „Cheminė mozaika ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazijos 1b kl., 

mokytoja G.Kairienė. 

STEAM centro 

komanda 

3 13.00 – 

15.00 
Individualus biologijos tiriamasis darbas 

gamtamokslinėje laboratorijoje  

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 kl. Gytis V. 

STEAM centro 

komanda 

6 9.00 – 

11.00 
Tiriamasis darbas „Kristalų mikropasaulis“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 8 kl., mokytoja 

A.Vaičiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

6 9.00 – 

11.00 

Tiriamasis darbas „Saulės modulyje vykstančių 

energijos virsmų tyrimas“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Klaipėdos ,,Varpo” gimnazijos 

11-12 kl. mokinių grupė, 

mokytoja V.Ruibienė 

STEAM centro 

komanda 

7 9.00 – 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „STEAM gimtadienis“ 

konkurso - parodos dalyviams. ,,Robotika kartu su 

LEGO SPIKE“ ir „Cheminė mozaika ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 4c kl., mokytoja 

R.Urbutienė 

STEAM centro 

komanda 

7 13.00 – 

15.00 
Tiriamieji darbai „Kad eksperimentas būtų sėkmingas, 

pipetavimas“ ir  „Vėjo energijos savybės ir parametrai“ I 

dalis 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8a kl., 

mokytojai K.Masalskis ir  

D.Ramanauskienė 

STEAM centro 

komanda 

8 10.00 – 

12.00 
Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika - ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazijos 2a kl.,  

mokytoja Zita Kačiušienė,  

STEAM centro 

komanda 

8 10.00 – 

12.00 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika - ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazijos 2b kl.,  

mokytoja Silva Vitauskienė 

STEAM centro 

komanda 

8 13.00 – 

15.00 
Tiriamieji darbai „Difuzija ir osmosas“ ir  

„Vėjo energijos savybės ir parametrai“ I dalis 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazijos 7a kl., mokyt.  

R. Lebrikienė ir A. Pocienė. 

STEAM centro 

komanda 

9 9.00 – 

11.00 

Edukaciniai užsiėmimai „STEAM gimtadienis“ 

konkurso - parodos dalyviams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos 4b kl, mokyt. 

L.Baldauskienė 

STEAM centro 

komanda 

9 13.00 – 

14.00 
Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika - ikriukai“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 7 kl., 

mokytoja M. Gečienė  

STEAM centro 

komanda 

10 9.00 – Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika – ikriukai“ ir STEAM atviros Jovarų pagr. m-klos STEAM centro 



10.00 pažintinės veiklos kitose laboratorijose. prieigos centras Dauglaukio, Dacijonų skyrių 

PUG vaikai 

komanda 

10 10.00 – 

11.00 
Edukacinis užsiėmimas „Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos 3 kl., 

mokytoja J.Kriaučiūnienė   

STEAM centro 

komanda 

10 13.00 – 

15.00 
Individualus biologijos tiriamasis darbas 

gamtamokslinėje laboratorijoje 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos TB2 kl. Gytis V. 

STEAM centro 

komanda 

15 10.00 STEAM centro patariamosios tarybos posėdis STEAM atviros 

prieigos centras 

Patariamosios tarybos nariai, 

kviestieji asmenys 

STEAM centro 

komanda 

20 9.30 – 

11.00 
Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę.“ 

 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazijos 1a g kl., 

mokytoja R.Gargasienė 

STEAM centro 

komanda 

20 10.00 – 

11.00 

Pažintinės veiklos Tarailių progimnazijos darželio 

grupių vaikams. 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos darželio 5 m. 

vaikų grupė, mokytoja 

R.Knapkienė 

STEAM centro 

komanda 

21 9.00 – 

11.00 
Edukaciniai užsiėmimai „STEAM gimtadienis“ 

konkurso - parodos dalyviams. 

(su apsikeitimu) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

Skaudvilės gimnazijos 4 a, kl., 

mokytoja R.Smailienė 

STEAM centro 

komanda 

21 13.00 – 

15.00 
Tiriamieji darbai „Kad eksperimentas būtų sėkmingas, 

pipetavimas“ ir 

 ,,Vėjo energijos savybės ir parametrai” I dalis  

(be apsikeitimo) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 8c kl., 

mokytojai V.Dienienė ir 

D.Ramanauskienė  

STEAM centro 

komanda 

22 9.00 – 

10.30 
Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir „Cheminė mozaika - ikriukai“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jovarų pagrindinės mokyklos 4 

kl. (ukrainiečių vaikų grupė), 

mokytoja R.Mikaitienė 

STEAM centro 

komanda 

22 9.30 – 

11.30 

Tiriamasis darbas  ,,Vėjo energijos savybės ir 

parametrai” I dalis 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jurbarko A.Giedraičio 

Giedriaus  gimnazijos 11 kl. 

mokytojas A.Kazinevičius 

STEAM centro 

komanda 

22 13.00 – 

14.30 
Paskaita „Atsinaujinantys energijos šaltiniai: vėjas“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojai 

STEAM centro 

komanda 

23 9.00 – 

10.00  
Edukacinis užsiėmimas „Vizualizuokite savo idėjas. STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Gaurės skyriaus 9 

STEAM centro 

komanda 



Išmani 3D modeliavimo programa Google SketchUp“  kl., mokytojas M.Macijauskas 

23 10.00 – 

11.30 
Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vėjo jėgainę“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagr. 

mokyklos Gaurės skyriaus 9 

kl., mokytojas M.Macijauskas 

STEAM centro 

komanda 

23 13.00 – 

14.00 

Edukacinis užsiėmimas „Cheminė mozaika-ikriukai“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Jurbarko r. Klausučių S. 

Santvaro pagr. mokyklos 9-10 

kl., mokytoja D.Jokimienė 

STEAM centro 

komanda 

27 9.00 – 

11.00 
Tiriamasis darbas „Kristalų mikropasaulis“ STEAM atviros 

prieigos centras 

Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos 8 kl., mokytoja 

A.Vaičiūnienė 

STEAM centro 

komanda 

28 9.00 – 

10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Įdarbink vandens ratą“ STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijos 6 kl., mokytojas 

A.Ramanauskas  

STEAM centro 

komanda 

28 10.00 – 

12.00 
Edukaciniai užsiėmimai ,,Robotika kartu su LEGO 

SPIKE“ ir ,,Švytėjimas“ 

(su apsikeitimu) 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės Jovarų pagr. m-klos 

5b kl., mokytoja 

R.Galkauskienė 

STEAM centro 

komanda 

28 13.00 – 

14.30 

Užsiėmimas Tauragės „Versmės“ gimnazijos STEAM 

modulio mokiniams „Bioplastiko gamyba“ 

STEAM atviros 

prieigos centras 

 

Tauragės „Versmės“ 

gimnazijos I kl., 

mokytoja V.Kalašinskienė 

STEAM centro 

komanda 

 

 

Direktorė                            Rita Katauskienė 

 


