PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.(1.3)V-16
VEIKLOS PLANAS

LAPKRIČIO MĖNUO

KURSAI, SEMINARAI
Diena

3-4

4-10

17

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

13:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ I dalis. Teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai

Osvaldas Valiukas –
informacinių
technologijų mokytojas
ekspertas
Ingrida Šleinienė matematikos mokytoja
metodininkė

Palangos Vlado
Jurgučio
progimnazijos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

13:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ I dalis. Teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai

Rolandas Kapica informacinių
technologijų vyr.
mokytojas

Palangos
„Baltijos“ ir
Šventosios
pagrindinių
mokyklų
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

14:00

Pristatymas „Viskas, ko reikia
mokymui(si), – vienoje interaktyvioje
skaitmeninėje „Baltų lankų“ vadovėlių
aplinkoje“

Gediminas Cibas
Vytautas Dužinskis

Mokyklų
vadovams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

Diena

30

11-30
12-04

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

14:00

Pristatymai:
 Metinė mokymų programa
mokytojams „Skaitmeninis
raštingumas ateities pamokai“
 Eduka klasės licenzijų
įsigijimas
 „Oro kokybės stebėsena ir
kontrolė ugdymo įstaigose“

Lina Kasputienė –
UAB „Šviesa“ mokymų
centro vadovė
Ingrida
Tamošauskienė –
UAB „Šviesa“ regiono
vadovė
dr. Irmantas
Kandratavičius UAB „ Techno Pynė“

Mokyklų
vadovams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

9:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ I dalis. Teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai

Osvaldas Valiukas –
informacinių
technologijų mokytojas
ekspertas
Ingrida Šleinienė matematikos mokytoja
metodininkė

Kauno Tado
Ivanausko
progimnazija

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

10

9:00

Metodinės mokomosios priemonės „J.Gnesina
„Fortepijono abėcėlė“ ir „Pratimai
pradedantiesiems“ pristatymas

Fortepijono dalyko
mokytojams

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla, koncertų salė
arba nuotoliniu būdu

Atsakingas
Inesa Tiškienė - vyresnioji muzikos
mokytoja

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

10-20

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pradinio
ugdymo 3 kl. 1 gr. ir 3 kl. 1, 2 gr. mokinių kūrybinių
darbų paroda

Palangos Stasio Vainiūno meno
mokykla

Dovilė Oškinytė - dailės mokytoja
metodininkė

11-10
12-15

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pradinio
ugdymo klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Mano
ruduo“

Palangos Stasio Vainiūno meno
mokykla

Gitana Dainiūtė - dailės mokytoja

-

Virtuali kūrybinių darbų paroda „Kuriame kartu“
(dalyviai Palangos pradinės mokyklos, „Baltijos“
pagrindinės mokyklos mokiniai, Palangos m. socialinių
paslaugų centras)

www.palangospradine.lt
www.baltijosmokykla.lt
www.palangosspc.lt

Josana Viržintienė - socialinė pedagogė;
Monika Kalinina – psichologė;
Nijolė Sabaliauskienė - direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

12:00

Projekto „Tradicijos – tai ateities pamatas“ paroda

Lijana Krapikienė - pradinių klasių mokytoja
metodininkė;
Palangos pradinė mokykla
Nomeda Maksvytienė - pradinių klasių
https://youtu.be/RqvZMtzXPMY mokytoja metodininkė;
Nijolė Sabaliauskienė - direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

10:00

Palangos miesto mokinių, kuriems teikiama švietimo
pagalba, kūrybinių darbų virtuali paroda „Pasislėpę
www.palangosspt.lt
žodžiai“, skirta smulkiajai motorikai lavinti ir skaitymo,
rašymo įgūdžiams įtvirtinti

20

23-30

30

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Regina Martišienė – logopedė;
Audronė Mažutienė - vyresnioji logopedė;
Laima Diovkšienė - vyresnioji logopedė;
Danguolė Petrauskienė - logopedė ekspertė

KITI RENGINIAI
Diena

3-30

Valanda

-

Renginio pavadinimas

Projektas „Tradicijos – tai ateities pamatas“

Vieta

Palangos pradinė mokykla

Atsakingas
Lijana Krapikienė - pradinių klasių mokytoja
metodininkė;
Nijolė Sabaliauskienė - direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Diena

3-30

9-13

9-20

26

Valanda

-

9:00

-

12:00

Renginio pavadinimas

Vieta

Palangos Šventosios
pagrindinė mokykla
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
Palangos miesto mokinių, kuriems teikiama švietimo
mokykla
pagalba, judriosios logopedinės pratybos netradicinėje
Palangos Vlado Jurgučio
erdvėje „Abėcėlės žaidynės“
progimnazija
Palangos pradinė mokykla

Atsakingas

Koordinatorė logopedė Regina Martišienė,
mokyklų logopedai ir specialieji pedagogai

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Palangos ŠPT, 7 kab.

Aurelija Jazbutienė - rusų kalbos mokytoja
metodininkė;
Nijolė Šakinienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė;
Jūratė Vaišvilė - technologijų mokytoja
metodininkė

Vokiečių kalbos dienų renginys – dirbtuvės „Ö kaip öko?

Palangos senoji gimnazija,
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla, Palangos Vlado
Jurgučio progimnazija

Giedrė Arlauskienė – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė;
Alma Jansonienė– vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė
Edita Petrušonytė - – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla, Palangos Vlado
Jurgučio progimnazija,
Palangos pradinė mokykla

Loreta Jurkaitienė - pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė;
Violeta Ruzgailienė - pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė;
Nijolė Viršilienė - pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė;
Renata Gaučienė - paradinio ugdymo vyr.
mokytoja

Palangos miesto 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

