PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr.(1.3)V16
VEIKLOS PLANAS

GRUODŽIO MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Diena

7

11

14

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

14:00

Ilgalaikės programos „Skirtingų kartų
pažinimas, bendradarbiavimas ir
bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai“
seminaras „Aukšta vidinė ir
tarpasmeninė emocinė kultūra“ I dalis

Nomeda Marazienė psichologė

Palangos
sanatorinės
mokyklos ir
Palangos l/d
„Gintarėlis“
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

9:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ I modulis „Microsoft Office
365 programos Teams pritaikomumo
nuotoliniam ugdymui pradmenys“

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

Kėdainių Juozo
Paukštelio
progimnazija

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

14:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ II modulis „Microsoft Office
365 programos Teams ir OneNote
pritaikomumas nuotoliniam ugdymui“

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

Kretingos
Marijono
Daujoto
progimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

Valanda

Renginio pavadinimas

Diena

16-17

18

18

21

Valanda

Renginio pavadinimas

10:00

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

9:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ II modulis „Microsoft Office
365 programos Teams ir OneNote
pritaikomumas nuotoliniam ugdymui“

14:00

14:00

Ilgalaikės programos „Skirtingų kartų
pažinimas, bendradarbiavimas ir
bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai“
seminaras „Aukšta vidinė ir
tarpasmeninė emocinė kultūra“ II dalis

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ IV modulis „Microsoft Office
365 programų OneNote ir Forms
pritaikomumas nuotoliniam ugdymui
siekiant stebėti, analizuoti ir fiksuoti
mokinių pažangą“

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

Skuodo
Bartuvos
progimnazijos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

Kėdainių Juozo
Paukštelio
progimnazija

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

Nomeda Marazienė psichologė

Palangos
sanatorinės
mokyklos ir
Palangos l/d
„Gintarėlis“
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

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

Kretingos
Marijono
Daujoto
progimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

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

Diena

28

29

29-30

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

9:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ III modulis „Microsoft Office
365 programų Outlook, OneDrive,
Word, Excel, PowerPoint
pritaikomumas įstaigos saugiam
informacijos valdymui ir
komunikavimui“

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

Palangos
senosios
gimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

9:00

Ilgalaikės programos „Microsoft Office
365 – programų paketas moderniam ir
efektyviam mokyklos bendruomenės
darbui“ IV modulis „Microsoft Office
365 programų OneNote ir Forms
pritaikomumas nuotoliniam ugdymui
siekiant stebėti, analizuoti ir fiksuoti
mokinių pažangą“

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

Palangos
senosios
gimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

9:00

Ilgalaikė programa „Profesinio
meistriškumo mokymai stiprinant
ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį
intelektą“ I dalis

Asta Blandė psichologė

Klaipėdos
Simono Dacho
progimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

3

15:30

Palangos miesto mokyklų metodinės tarybos
susirinkimas

Tarybos nariams

Zoom video konferencijų
sistema

Palangos ŠPT direktorė Vilma Želvienė,
metodininkė Lina Urbanavičiūtė

10

10:00

Psichologų ir socialinių pedagogų metodinio
būrelio nuotolinis susirinkimas „Dėl
metodinio būrelio veiklų aptarimo“

Būrelio nariams

Zoom video konferencijų
sistema

Pirmininkė Josana Viržintienė

Diena

10

Valanda

14:30

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas:
Ugdymo iššūkiai: tiesioginis ar/ir nuotolinis?
Patirties sklaida: sėkmės ir grėsmės.
Būrelio nariams
Rekomendacijos tėvams, kaip sukurti ugdymo
(si) aplinką, kad vaikai būtų saugūs ir
sėkmingai mokytųsi.

Vieta

Zoom video
sistema

konferencijų

Atsakingas

Pirmininkė Danguolė Petrauskienė

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

8, 22, 29

15:00

Susitikimų ciklas tėvams „Dėmesingumo
lydima tėvystė“

Vilma Kalninienė psichologė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

1

-

Saviraiškos programos „Istorija gyvai“ finalas: mokinių kūrybinių
darbų paroda

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Daiva Latožienė – istorijos mokytoja
metodininkė

1

-

Kalėdinių žibintų paroda „Advento šviesos keliu“

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

Monika Afanasjevienė - PDG vyr.
auklėtoja

1

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Šventosios dailės klasių
mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda

www.vainiuno.lt

Audronė Bukauskienė - dailės mokytoja
metodininkė
Petras Baronas - dailės mokytojas
metodininkas

12-16

-

Paroda-konkursas „Su gintarinėm, Šv. Kalėdom, Palanga!“

Palangos kurorto muziejus

Jolanta Liutikienė – profesijos mokytoja

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

01-16

-

Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų virtuali
paroda „Gėlių puokštė jubiliejui“

www.palangosgintarelis.lt

Žibutė Kubilienė - ikimokyklinio
ugdymo mokytoja metodininkė;
Laima Zubienė - ikimokyklinio
ugdymo vyresnioji mokytoja

17

-

Virtuali paroda „Palangos istorinis ir kultūrinis paveldas
akrostichuose“, pagal Erasmus projektą „Kultūros paveldas ir
europinių vertybių ugdymas - integracija į ugdymo procesą“

www.senojigimnazija.lt
„Erasmus“ skiltyje

Audra Kaklienė – anglų kalbos
mokytoja metodininkė;
Aušrinė Janušienė– anglų kalbos
mokytoja metodininkė

18

-

Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių-kūrybinių STEAM
veiklų virtuali paroda ,,Kalėdų senelio namelis“

www.palangasigute.lt

Aušra Toliušienė – ikimokyklinio
ugdymo vyr. mokytoja

15

KITI RENGINIAI
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

1

17:00

LTOK projektas „Sportuokime kartu“

Nuotoliniu būdu

Dalia Rakauskienė - kūno kultūros mokytoja
ekspertė;
Ingrida Želnienė - kūno kultūros mokytoja
metodininkė

3

12:10

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados I turas

Nuotoliniu būdu

Rima Mackevičienė - lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja metodininkė

10

12:10

Antikos kultūros žinių olimpiados I turas

Nuotoliniu būdu

Rima Mackevičienė - lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja metodininkė

Nuotoliniu būdu
Projekto veiklos ir rezultatai
demonstruojami
www.baltijosmokykla.lt

Kristina Jocienė – pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė

10

-

Tarpmokyklinis projektas „Gimtinė“

14

-

Saviraiškos programos „Vanduo – gyvybės šaltinis“ veiklų

Jolanta Jasaitė – ikimokyklinio ugdymo

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas
pristatymas

Vieta
Nuotoliniu būdu
Projekto veiklos ir rezultatai
demonstruojami
www.palangosnykstukas.lt

Atsakingas
mokytoja metodininkė;
Violeta Petravičienė – ikimokyklinio ugdymo
vyr. mokytoja;
Jūratė Šereivienė - ikimokyklinio ugdymo vyr.
mokytoja;
Irena Narmontaitė - ikimokyklinio ugdymo vyr.
mokytoja;
Irma Matulė – direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Alma Jansonienė vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė;
Edita Petrušonytė – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė;
Živilė Vaičiūnienė – prancūzų kalbos vyr.
mokytoja

14-23

-

Kalėdinių eilėraščių iliustravimas

Nuotoliniu būdu
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla
Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

14-23

-

Kalėdinių eilėraščių akrostichų kūrimas

Nuotoliniu būdu
Palangos senoji gimnazija

Giedrė Arlauskienė – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė

17-24

-

Jaunieji Palangos senosios gimnazijos krepšininkai LRT
projekte „Lietuvos mokinių sporto žaidynės“

Nuotoliniu būdu

Dalia Rakauskienė - kūno kultūros mokytoja
ekspertė;
Ingrida Želnienė - kūno kultūros mokytoja
metodininkė

22

9:00

Advento skaitymai

Nuotoliniu būdu

Jūratė Galinauskienė - lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja ekspertė;
Rima Piktuižienė - muzikos mokytoja

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos virtualus
kalėdinis koncertas miesto bendruomenei „Kalėdų
stebuklas“

www.vainiuno.lt

23

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

Jurgita Petkutė-Marcinkienė - kanklių mokytoja
ekspertė; Raimundas Žilius - saksofono
vyresnysis mokytojas

