PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.(1.3)V- 12

SPALIO MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

13:00

Ilgalaikės programos „Mokytojų
socialinės, emocinės ir sveikos
gyvensenos kompetencijos plėtojimas“
I dalis III užsiėmimas

Irma Liubertienė Pozityvaus ugdymo
instituto vadovė
Lietuvos socialinio
emocinio ugdymo
asociacijos tarybos narė

Palangos l/d
„Žilvinas“,
„Nykštukas“
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

8:30

Seminaras „Pagalbos galimybės
vaikams ir paaugliams, sergantiems
depresija ir valgymo sutrikimais
psichodinaminės terapijos požiūriu“

prof. dr. Darius
Leskauskas –
LSMUL KK Psichiatrijos
klinikos Vaikų ir paauglių
psichiatrijos sektoriaus
vadovas

Psichologams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

25 Eur

14

10:00

Mokymų ciklas „Kūrybiškumo
pamokos parke“. Seminaras „Rašymas
be ašarų: nuo komentaro feisbuke iki
reklaminės kampanijos“

Simonas Jatkonis –
rašytojas ir scenaristas

Kultūros
sektoriaus
darbuotojams

Palangos kultūros ir
jaunimo centras

Lina
Urbanavičiūtė

1 Eur

22

10:00

Mokymų ciklas „Kūrybiškumo
pamokos parke“. Seminaras „Kaip
niekada nepritrūkti idėjų“

Aistė Jūrė –
Reklamos agentūros
NEW! kūrybos vadovė

Kultūros
sektoriaus
darbuotojams

Palangos kurorto
muziejus

Lina
Urbanavičiūtė

1 Eur

22

12:00

Seminaras „Poetinės metaforos teatre“

Gintaras Grajauskas -

Mokytojams

Nuotoliniai

Jūratė

1 Eur

Diena

7

14

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

poetas, dramaturgas,
Klaipėdos dramos teatro
meno vadovas

27

14:00

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo
programa „Motyvacija mokyti ir
mokytis: įžvalgos, patirtys, metodai ir
rekomendacijos siekiant kiekvieno
vaiko asmeninės pažangos“. Paskaita
„Motyvacija groti. Motyvacija
muzikuoti. Motyvacija ilsėtis. Kas yra
motyvacija?“

28

10:00

Mokymų ciklas „Kūrybiškumo
pamokos parke“. Seminaras „Vizuali
kalba“

Vieta

Atsakingas

mokymai

Galinauskienė

Dalyvio
mokestis

Egidijus Miknius –
LMTA Klaipėdos
fakulteto lektorius

Palangos Stasio
Vainiūno meno
mokyklos
mokytojams

Palangos Stasio
Vainiūno meno
mokykla, 303 kl.

Lina
Urbanavičiūtė

-

Pijus Barakas –
Vilniaus dizaino kolegijos
dėstytojas

Kultūros
sektoriaus
darbuotojams

Palangos m.
savivaldybės viešoji
biblioteka

Lina
Urbanavičiūtė

1 Eur

INTEGRUOTOS, ATVIROS VEIKLOS
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

6

12:00

Integruota -orientacinė- pažintinė pamoka „Palanga Pradžia prie Palangos
1921 - nauja siena per daržus“, skirta Palangos miesto turizmo informacijos
grąžinimo Lietuvai 100 metų jubiliejui
centro

Asta Pantelejeva – matematikos mokytoja metodininkė,
Audronė Domarkienė – matematikos mokytoja
metodininkė,
Rima Dargienė – istorijos mokytoja metodininkė,
Kristina Galdikė – anglų kalbos mokytoja,
Dalia Rakauskienė – kūno kultūros mokytoja ekspertė

14

12:00

Atvira prancūzų kalbos pamoka gimnazistams
„Histoire et heritage du palais et parc botaniqe de Palangos gintaro muziejus
Palanga“

Živilė Vaičiūnienė – prancūzų kalbos vyr. mokytoja

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

12

25

Valanda

Renginio pavadinimas

13:00

Apskritojo stalo diskusija „Darbo
organizavimas kuriant ugdymo įstaigos kultūrą
ir siekiant ugdymo pažangos“

Šiaulių
universitetinės
gimnazijos
administracijai

Metodinė diena „STEAM ugdymo metodas –
tai kūrybiškų vaikų garantas“

Šiaulių r. Kuršėnų
lopšelio-darželio
"Eglutė"
mokytojams

9:00

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Palangos senoji gimnazija

Leonas Šidlauskas – direktorius,
Jolita Vaičiulienė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Palangos lopšelis-darželis
„Gintarėlis“

Jolanta Rimkienė – direktorė,
Vanda Tarvydienė – ikimokyklinio
ugdymo mokytoja metodininkė,
Inga Galdikienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Palangos lopšelio- darželio
,,Sigutė“ internetinėje
svetainėje
www.palangasigute.lt

Aušra Toliušienė – ikimokyklinio ugdymo vyr.
mokytoja,
Eglė Slaninaitė-Bučnė ikimokyklinio ugdymo
vyr. mokytoja

4-29

-

Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų
paroda ,,Sveikinimo atvirukas“, skirta Palangos lopšeliodarželio ,,Sigutė“ 35 metų gimtadieniui paminėti

8

17:00

Paroda „Gražiausia šypsena“, skirta Tarptautinei šypsenos
dienai

Palangos turizmo informacijos
centras

Gitana Dainiutė - dailės mokytoja

12-29

12:00

Pradinių klasių piešinių paroda, skirta Palangos grąžinimo
Lietuvai šimtmečiui paminėti

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla

Rasa Griciuvienė - pradinių klasių mokytoja
metodininkė

Palangos lopšelio-darželio
„Žilvinas“ internetinėje
svetainėje
www.palangoszilvinas.lt

Rasa Jurgutienė – direktorė,
Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Lina Miežetienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

15-31

-

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Gėlių pasaulyje“
pagal saviraiškos projektą „Pasėjau sėklytę – užaugo
gėlytė“

Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Piešiu gamtos
teptuku“

Palangos lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ internetinėje
svetainėje
www.palangosgintarelis.lt

Inga Rupšienė - priešmokyklinio ugdymo
mokytoja,
Marytė Mikėnienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Alma Matelienė – priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė

Meninio projekto ,,Gamtos atspindžiai muzikoje ir
dailėje“ dailės klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ir
smėlio piešinių projekcijos

Palangos kurorto muziejus

Danguolė Baravykienė – dailės mokytoja
metodininkė,
Raimondas Daukša - dailės mokytojas

20

-

28

17:00

29

-

Palangos pradinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų
paroda pagal saviraiškos prevencinį projektą „Jausmų
spalvos“

Palangos pradinės mokyklos
internetinėje svetainėje
www.palangospradine.lt

Josana Viržintienė - socialinė pedagogė

29

-

Palangos miesto pradinių klasių mokinių virtuali
nuotraukų paroda pagal projektą „Sveikatos keliu“

Palangos pradinės mokyklos
internetinėje svetainėje
www.palangospradine.lt

Audronė Dzimidienė - PDG auklėtoja,
mokytoja metodininkė

KITI RENGINIAI
(Spektakliai, koncertai, šventės, pristatymai, konkursai, viktorinos ir pan.)
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

1-29

-

Projektinė veikla „Mažais žingsneliais sveikatos link“

Monika Afanasjevienė - PDG auklėtoja, vyr.
mokytoja,
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė
Jūratė Leonavičienė - PDG auklėtoja, vyr.
mokykla
mokytoja,
Nijolė Repšienė – kūno kultūros vyr. mokytoja

4-10

-

Gerumo akcija „Gelbėkim vaikus!“ – krosai atskiromis
amžiaus grupėmis

Palangos senoji gimnazija

Dalia Rakauskienė – kūno kultūros mokytoja
ekspertė,
Marijus Puškorius - kūno kultūros mokytojas

Diena

Valanda

5

13:00

Teatralizuotas sveikinimas mokytojams „Mokytojas – ne
marionetė“

12:00

Orientacinės varžybos „Ar gerai pažįstu Palangą?“, skirtos
Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui paminėti

11

15

18-22

20-29

10:00

-

-

Renginio pavadinimas

Regioninė socialinių mokslų konferencija „Palangos
šimtmečio labirintais“

Teminė savaitė „Iš rudens skrynios“
 21-22 d. kūrybinių darbų parodos „Gamtos rūbas“
pristatymas Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų
mokytojams;
 21 d. 16:00 Pramoginė popietė „Apkabinkime
rudenį“, Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų
atstovams

Respublikinis virtualus projektas ,,Tyrinėjimai lauke: kas,
kaip, kodėl?“

Vieta

Atsakingas

Palangos senoji gimnazija

Rimtautė Radzevičienė – teatro mokytoja
metodininkė

Palangos miestas

Aušra Liustrovienė - istorijos mokytoja
metodininkė,
Asta Dobrovolskienė - geografijos mokytoja
metodininkė

Palangos senoji gimnazija

Rasa Abelkienė – ekonomikos mokytoja
metodininkė,
Rima Dargienė – istorijos mokytoja
metodininkė,
Audrius Stonkus – istorijos mokytojas
metodininkas,
Ilona Pociuvienė – istorijos mokytoja
metodininkė,
Nerijus Vaišvilas – geografijos mokytojas
metodininkas,
Toma Mackevičienė – etikos mokytoja,
Jolita Vaičiulienė – direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Palangos lopšelis-darželis
„Gintarėlis“

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

Palangos lopšelis-darželis
,,Pasaka“

Viktorija Paulauskienė - ikimokyklinio
mokytoja,
Vida Gadliauskienė - ikimokyklinio
mokytoja,
Vita Bernatavičienė- ikimokyklinio
mokytoja,
Silva Mažeikytė - priešmokyklinio

ugdymo
ugdymo
ugdymo
ugdymo

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas
mokytoja,
Banga Gabriolaitė - meninio ugdymo mokytoja,
Asta Navickienė - direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

22

27

28

12:00

9:00

17:00

Palangos senoji gimnazija

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja
ekspertė,
Rasa Gedvilaitė – lietuvių kalbos mokytoja,
Raimonda Kačerauskienė - lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė,
Nijolė Šakinienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Aušra Šeštokienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Pramoginės muzikos pučiamųjų instrumentų festivalis- Palangos Stasio Vainiūno
konkursas „Jūros perlai 2021“
meno mokykla

Raimundas Žilius – muzikos mokytojas
metodininkas,
Rolandas Vizgaudis – muzikos mokytojas
metodininkas, Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorija

Meninio projekto ,,Gamtos atspindžiai muzikoje ir dailėje“
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių Palangos kurorto muziejus
koncertas-paroda

Loreta Žulkuvienė - muzikos mokytoja
metodininkė,
Inesa
Tiškienė
muzikos
mokytoja
metodininkė,
Greta Kleinauskienė - muzikos mokytoja,
Rasa Užpelkytė – dailės vyresnioji mokytoja,
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla,
Rima Baukaitė – dailės mokytoja ekspertė,
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Žemaitijos regiono jaunųjų poetų šventė „Moksleivių
poezijos ruduo Palangoje“

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

