
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr.(1.3)V-9 

VEIKLOS PLANAS 

GEGUŽĖS MĖNUO 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 

mokestis 

7 10:00 

Ilgalaikės programos „Skirtingų kartų 
pažinimas, bendradarbiavimas ir 
bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai“ 
I modulis - „Šeimos ir mokyklos 

bendrystė“ I dalis 

Asta Blandė –  

psichologė 

Palangos Stasio 

Vainiūno meno 
mokyklos ir 

Palangos 
pradinės 

mokyklos 
mokytojams 

Zoom video 

konferencijų sistema 

Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

11 15:00 
Seminaras „Pradinių klasių mokinių 
ugdymas namuose karantino sąlygomis: 
rekomenduojami darbo būdai“. II dalis 

Dr. Daiva Jakavonytė-
Staškuvienė - 

VDU ŠA profesorė 

Priešmokyklinio 
ir pradinio 

ugdymo 
pedagogams 

Zoom video 

konferencijų sistema 

Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

13 10:00 

Ilgalaikės programos „Skirtingų kartų 

pažinimas, bendradarbiavimas ir 
bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai“ 
I modulis - „Šeimos ir mokyklos 
bendrystė“ II dalis 

Asta Blandė –  
psichologė 

Palangos Stasio 
Vainiūno meno 

mokyklos ir 
Palangos 
pradinės 
mokyklos 

mokytojams 

Zoom video 
konferencijų sistema 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

 

  



ATVIROS VEIKLOS 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

Kokia patirtimi 
dalijamasi (pvz.: 

ugdymo metodai, 
individualizavimas, 

diferencijavimas 
pamokoje ir pan.) 

21 15:15 
Atvira logopedinių pratybų ir 
spec.lietuvių kalbos pamoka 

Palangos specialiųjų 
pedagogų, logopedų 
metodinio būrelio 
nariams 

Zoom video 
konferencijų sistema 

Spec.pedagogė, logopedė 
Regina Martišienė 

Interaktyvių užduočių 

naudojimas tiesioginėje 
nuotolinėje pamokoje. 
Logopedinių pratybų ir 
spec.lietuvių kalbos 

pamokų integravimas 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

5 15:00 Palangos miesto socialinių pedagogų sąšauka Socialiniams pedagogams 
Zoom video 

konferencijų sistema 
Socialinė pedagogė Inga Vaitkienė 

11 15:15 
Palangos miesto logopedų ir specialiųjų 
pedagogų metodinio būrelio sąšauka 

Metodinio būrelio nariams 
Zoom video 

konferencijų sistema 
Pirmininkė Regina Martišienė 

12 13:00 
Palangos miesto pradinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio sąšauka 

Pradinio ugdymo 

mokytojams 

Zoom video 

konferencijų sistema 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai 

einanti direktoriaus pareigas Nijolė 

Sabaliauskienė 

12 15:00 
Palangos miesto šokio, teatro ir dailės 
mokytojų metodinio būrelio sąšauka – 

kūrybinis projektas „Burbulas burbuliuotis“ 

Šokio, teatro ir dailės 
mokytojų 

Teams video 
konferencijų sistema 

Režisierė teatro vyr. mokytoja Alma 
Pronckūnienė, choreografija šokio 
mokytoja ekspertė Birutė Gikarienė, 

kostiumų kūrėja dailės vyr. mokytoja 
Ramunė Grikštaitė 

 



PARODOS 

Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

4 10:00 

Virtuali respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

fotografijų paroda „Mano kaukė ne tik saugo, bet ir 
puošia“ 

www.palangosspt.lt 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vita 
Bernatavičienė, Viktorija Paulauskienė, 
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina 

Motiejauskaitė 

5 10:00 
Virtuali ikimokyklinio amžiaus vaikų darbų paroda 
„Pavasario žiedai“ 

www.palangosspt.lt 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 
Marytė Mikėnienė 

5 10:00 
Virtuali priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų paroda 
„Vaikai ir pavasaris“ 

www.palangosspt.lt 
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
metodininkė Žibutė Kubilienė 

11 10:00 
Virtuali ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 
paroda 

www.palangosspt.lt 
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Sonata 
Chmylnikovienė 

13 10:00 
Virtuali ikimokyklinio amžiaus vaikų foto paroda 
„Pavasario žiedai“ 

www.palangosspt.lt 
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Sonata 
Chmylnikovienė 

13 10:00 
Virtuali ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

paroda „Pievų karalystė“ 
www.palangosspt.lt 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga 

Rupšienė, Danguolė Kurpienė 

15 10:00 
Virtuali ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 
paroda „Draugaukime visi – maži ir dideli“ 

www.palangosspt.lt 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vaida 
Siraštanovienė, Danguolė Kurpienė 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 

Lina Urbanavičiūtė 
 

 


