PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.(1.3)V-17
GRUODŽIO MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Diena

15, 22

22

27

28

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

12:00

Ilgalaikės programos „Psichologo ir
socialinio pedagogo efektyvaus
praktinio darbo su vaikais ir paaugliais,
turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų,
strategijos ir metodai“ seminaras
„Kognityvinės elgesio terapijos
taikymas dirbant su vaikais ir
paaugliais, turinčiais nerimo ir
nuotaikos sutrikimų

Kristina Paradnikė –
psichologė,
psichoterapeutė

Psichologams ir
socialiniams
pedagogams

Nuotoliniu būdu

Lina
Urbanavičiūtė

30 Eur

17:00

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo
programa „Motyvacija mokyti ir
mokytis: įžvalgos, patirtys, metodai ir
rekomendacijos siekiant kiekvieno
vaiko asmeninės pažangos“. Edukacinė
išvyka

Vygandas Paulauskas
–
stiklo menininkas,
edukatorius

Palangos Stasio
Vainiūno meno
mokyklos
mokytojams

Žemaičių muziejus
„Alka“, Telšiai

Lina
Urbanavičiūtė

-

Viešbučio „Palangos
Vėtra“ konferencijų
salė

Lina
Urbanavičiūtė

-

Gradiali
konferencijų salė

Lina
Urbanavičiūtė

-

13:00

Seminaras „Streso, emocijų ir
konfliktinių situacijų valdymas“

Eglė Masalskienė psichologė

Joniškio
„Saulės“
pagrindinės
mokyklos
mokytojams

13:00

Seminaras „Streso, emocijų ir
konfliktinių situacijų valdymas“

Eglė Masalskienė psichologė

Klaipėdos
„Sendvario“
progimnazijos
mokytojams

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

15:00

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas „Dėl lietuvių kalbos prestižo
stiprinimo programos“. Dalyvauja Palangos
savivaldybės vyriausioji specialistė Aušra
Laurinavičienė

9

9

7

Vieta

Atsakingas

Būrelio nariams

Nuotoliniu būdu

Pirmininkė Jūratė Galinauskienė

13:00

Metodinė - praktinė konferencija „Į STEAM
orientuoto ugdymo tobulinimas,
įgyvendinimas, tiriamosios projektinės veiklos
plėtojimas"

Mokytojams

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Saulė Paulikienė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Loreta Dumčienė – pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė

14.30

Anglų kalbos mokytojų metodinė diena

Anglų kalbos
mokytojams

Palangos senoji gimnazija,
321 kab.

Audra Kaklienė – anglų kalbos mokytoja
metodininkė

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

2

15:00

Logopedų pasitarimas dėl ugdytinių,
turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus,
sąrašo rengimo

Logopedė Danguolė
Petrauskienė

Palangos miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigų ir mokyklų
logopedams

Nuotoliniu būdu

3,10,17

9:00

Smurto ir seksualinės prievartos prieš
vaikus prevencinė programos „Aš žinau“
užsiėmimai

Vyresnioji socialinė
pedagogė
Inga Vaitkienė

Priešmokyklinio ugdymo
vaikams

Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“

9

17:00

Paskaita „Specialieji ugdymosi poreikiai.
Švietimo pagalba. Pritaikyta,
individualizuota, socialinių įgūdžių
programa. Kas tai?“

Specialioji pedagogė
Daiva Malakauskienė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

15

17

Paskaita „Meilė ir ribos auklėjant vaiką “

Psichologė
Jūratė Kniūkštienė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

6

13:00

Mokinių darbų paroda ,,Šviesos keliu per Adventą“

Palangos „Baltijos“ pagrindine
mokykla

Monika Afanasjevienė - PDG vyr. auklėtoja

14

9:00

Paroda „Vladas Jurgutis - ekonomistas, kunigas,
pedagogas“, skirta 1922 m. pinigų reformos Lietuvoje
100- mečiui paminėti

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Ramune Grikštaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Daiva Latožienė – istorijos mokytoja
metodininkė

17

11:30

Miesto mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus,
dailaus rašto konkursas – paroda „Kalėdinis sveikinimas“

12:00

6-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda
„Prancūziškas kalėdinis sveikinimas“

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Kalėdų
dvasia ant eglutės šakos“

Aurelija Jazbutienė – direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Žibutė Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo
Palangos l/d „Gintarėlis“
mokytoja metodininkė,
internetinė svetainė
Marytė Mikėnienė – priešmokyklinio ugdymo
https://www.palangosgintarelis.lt/
mokytoja metodininkė,
Ilona Matulevičiūtė - priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė

17

17

-

Renginio pavadinimas

Vieta

Palangos ŠPT patalpose,
Plytų g. 35

Atsakingas

Audronė Mažutienė - vyresnioji logopedė,
Ingrida Remeikienė - specialioji pedagogė logopedė
Ramune Grikštaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Živilė Vaičiūnienė – prancūzų kalbos vyr.
mokytoja

12-20
01-07

-

Antrosios užsienio kalbos Kalėdinių sveikinimų paroda

Palangos senoji gimnazija

Liudmila Augucevičienė – rusų kalbos
mokytoja ekspertė,
Giedrė Arlauskienė vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė,
Živilė Vaičiūnienė – prancūzų kalbos vyr.
mokytoja

12-20
01-08

-

Kalėdinių sveikinimų paroda vokiečių kalba

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla

Alma Jansonienė – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė

Diena

Atidarymo
valanda

12-22
01-22

-

-

-

Renginio pavadinimas

Vieta

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

Scenografija meno mokyklos mokinių ir mokytojų
kalėdiniams renginiams

Palangos kurorto muziejus
Palangos Stasio Vainiūno meno
mokyklos koncertų salė,
internetinė svetainė
www.vainiuno.lt
Facebook`o paskyra

Atsakingas
Jolanta Liutikienė – profesijos mokytoja

Živilė Malūkaitė – dailės vyr. mokytoja
Larisa Nikolajeva – dailės mokytoja

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

Valanda

3

13:00

3-10

-

6-10

-

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Viktorina „Mes gyvenam Žemaitijoj“

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla

Otilija Simonaitienė - rusų kalbos mokytoja
ekspertė,
Danguolė Baranauskienė - biologijos mokytoja
metodininkė,
Asta Kuzmickienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Lida Janulienė - lietuvių kalbos mokytoja,
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja

Palangos miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas, skirtas Palangos miesto grąžinimo Lietuvai
šimtmečiui paminėti

Nuotoliniu būdu

Nomeda Maksvytienė - pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla

Otilija Simonaitienė - rusų kalbos mokytoja
ekspertė,
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Asta Kuzmickienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Etninės kultūros olimpiada. I turas

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

8

12:00

Nacionalinio eTwinning projekto „Mokytojo skaitmeninių
pedagoginių kompetencijų plėtojimas“ pristatymas Palangos
miesto lopšelių - darželių direktoriams ir pavaduotojams

Palangos kempingas
„Compensa“

Jolanta Rimkienė - direktorė

15

12:00

Kalėdiniai skaitymai antrąja užsienio kalba

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Edita Petrušonytė - vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė

Raimonda Baltmiškė– anglų kalbos vyr.
mokytoja

16

9:00

Palangos miesto 5-6 klasių ir 7-8 klasių sakymo paraidžiui
konkursas „Spelling Day“

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija, Palangos
,,Baltijos“ pagrindinė
mokykla, Palangos Šventosios
pagrindinė mokykla

16

16:00

„Duok ranką, mielas drauge“ - Palangos senosios
gimnazijos projektas

Palangos senoji gimnazija

Dalia Rakauskienė – kūno kultūros mokytoja
ekspertė

22

10:00

Tarpmokyklinis, regioninis projektas – konkursas
„Gimtinė“

Nuotoliniu būdu
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla
www.baltijosmokykla.lt

Kristina Jocienė - pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Skaistutė Užkuratienė – muzikos mokytoja
metodininkė

23

9:00

Advento skaitymai: Vytauto Mačernio „Dainos apie save“

Palangos senoji gimnazija,
Mažoji aktų salė

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja
ekspertė

-

Meno mokyklos mokinių ir mokytojų virtualus kalėdinis
koncertas miesto bendruomenei „Kalėdinis atvirukas“

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos internetinė
svetainė www.vainiuno.lt,
Facebook`o paskyra

Aušrinė Žilinskė - dailės mokytoja,
Raimundas Žilius - muzikos mokytojas
metodininkas

23

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

