PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.(1.3)V-6
VEIKLOS PLANAS

BALANDŽIO MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Diena

6

6,7,8

19

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

Vilniaus Prano
Mašioto pradinės
mokyklos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

9:00

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo
programa „Profesinio meistriškumo
mokymai stiprinant ugdymo įstaigos
darbuotojų emocinį intelektą“ III dalis

Asta Blandė psichologė

Klaipėdos
Simono Dacho
progimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

12:00

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Sistemingas
personalizuotas mokymas(is) siekiant
dermės tarp mokinių standartizuotų
akademinių pasiekimų ir asmeninės
mokinio pažangos" I modulis
„Mokymui(si) palankios ugdymo(si)
strategijos“ III dalis

dr. Rasa NedzinskaitėMačiūnienė VDU Švietimo
akademijos lektorė

Palangos
senosios
gimnazijos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

-

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

6-9

9:00

Meninio skaitymo konkurso regiono etapo
rezultatų aptarimas

Lietuvių kalbos
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė

7

12:00

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

Būrelio nariams

Nuotoliniu būdu

Pirmininkė Danguolė Petrauskienė

Metodinė diena „Mano sėkmės istorija“

Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojams

Nuotoliniu būdu
Organizatoriai Palangos l/d
„Nykštukas“

Irma Matulė – direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Snieguolė Kairienė – ikimokyklinio
ugdymo mokytoja metodininkė

28

13:00

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA
Diena

Valanda

21,28

15:00

Renginio pavadinimas
Įsisąmonintos ir efektyvios tėvystės
įgūdžių mokymo programa

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Psichologė Jūratė
Kniūkštienė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

1-12

-

Ankstyvojo meninio ir pradinio dailės ugdymo klasių
mokinių dailės kūrybinių darbų paroda ir virtuali
paroda-dėlionė ,,Dėlioju Palangą“, skirta Palangos
prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti

2

-

Dailės klasių ir ankstyvojo meninio bei pradinio dailės

Vieta
Palangos S.Vainiūno meno
mokykla

Palangos S.Vainiūno meno

Atsakingas

Gitana Dainiutė - dailės mokytoja

www.vainiuno.lt
www.facebook.com/PalangaTIC
Larisa Nikolajeva - dailės mokytoja,

Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

ugdymo klasių mokinių kūrybinių dailės darbų
Velykinė paroda
2

15

19

23

mokykla

Atsakingas
Gitana Dainiutė - dailės mokytoja

www.vainiuno.lt

Virtuali mokinių darbų paroda „Šv. Velykų belaukiant“

Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė
mokykla
www.baltijosmokykla.lt

Dana Danielienė - auklėtoja metodininkė,
Monika Afanasjevienė – vyr.auklėtoja

-

Virtuali paroda „Kuo aš noriu būti užaugęs"

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija
www.jurgucioprogimnazija.lt

Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja,
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Osvaldas Valiukas – informacinių
technologijų mokytojas ekspertas

-

Palangos miesto pradinių klasių mokinių ir
priešmokyklinių grupių vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, virtuali kūrybinių darbų paroda
„Velykiniai margučiai“

Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė
mokykla
www.baltijosmokykla.lt

Ingrida Remeikienė - spec. pedagogė
metodininkė
Audronė Mažutienė - vyr. logopedė

Virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „100-asis
pavasaris Palangoje“

Palangos lopšelis-darželis
„Gintarėlis“
www.palangosgintarelis.lt
Palangos kultūros ir jaunumo
centras https://100.palanga.lt
https://simtmetis.palanga.lt

Žibutė Kubilienė - ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė
Laima Zubienė - vyresnioji ikimokyklinio
ugdymo mokytoja
Birutė Kasparavičienė - direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

-

-

KITI RENGINIAI
Diena

Valanda

1-30

-

12-14

9:00

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Projektas „Iššūkis žvaigždei“

Nuotoliniu būdu

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

Jaunųjų filologų konkurso III etapas

Nuotoliniu būdu

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas
ekspertė
Raimonda Kačerauskienė – lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė
Aušra Šeštokienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

13

-

19-23

-

23, 24

9:00

27

12:35

Gimnazistų protmūšis „Matemanija-2021“

Nuotoliniu būdu

Audronė Domarkienė – matematikos mokytoja
metodininkė,
Vijutė Mickuvienė - matematikos mokytoja
metodininkė,
Aušra Ševeliova - matematikos mokytoja
metodininkė,
Asta Pantelejeva - matematikos mokytoja
metodininkė

Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų teminė
savaitė „Aš – EKO kūrėjas, išradėjas“

Nuotoliniu būdu
Organizatorius Palangos
lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Vaida Siraštanovienė - mokytoja metodininkė
Vanda Tarvydienė - mokytoja metodininkė
Inga Galdikienė - vyresnioji mokytoja,
Danguolė Kurpienė - ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

Etninės kultūros olimpiados III turas

Nuotoliniu būdu

Rima Mackevičienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Nuotolinis renginys „Pasaulinė knygos ir autorinių teisių
diena" kartu su Palangos miesto bibliotekos vaikų literatūros Nuotoliniu būdu
skyriumi

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja,
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Eglė Gūžienė – anglų kalbos mokytoja,
Raimonda Baltmiškė – anglų kalbos vyr.
mokytoja

