PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.(1.3)V-2
VASARIO MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Diena

1, 4

2, 9

8, 9

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

9:00

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo
programa „Motyvacija mokyti ir
mokytis: įžvalgos, patirtys, metodai ir
rekomendacijos siekiant kiekvieno
vaiko asmeninės pažangos“
Seminaras „Mokinių mokymosi
motyvacija: realybė, lūkesčiai ir
galimybės“

Laura Dubosaitė –
psichologė,
LMTA Pedagogikos
katedros lektorė

Palangos Stasio
Vainiūno meno
mokyklos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Ubanavičiūtė

-

13:00

Ilgalaikės programos „Mokytojų
socialinės, emocinės ir sveikos
gyvensenos kompetencijos
plėtojimas“ I dalis (II ir III
užsiėmimai)

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

Palangos l/d
„Ąžuoliukas“,
„Gintarėlis“,
„Pasaka“,
„Sigutė“ ir
Palangos
sanatorinės
mokyklos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

15:00

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Sistemingas
Renata Dudzinskienė personalizuotas mokymas(is) siekiant
švietimo ekspertė ir
dermės tarp mokinių standartizuotų
konsultantė
akademinių pasiekimų ir asmeninės

Palangos
senosios
gimnazijos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

Diena

Valanda

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

Asta Blandė psichologė

Klaipėdos
„Varpo“
gimnazijos
vadovams

Atostogų parko
konferencijų salė

Lina
Urbanavičiūtė

-

Nomeda Marazienė –
psichologė

Palangos l/d
„Ąžuoliukas“,
„Gintarėlis“,
„Pasaka“,
„Sigutė“ ir
Palangos
sanatorinės
mokyklos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūtė

-

Laurynas Salys –
VšĮ „Edukacijos
forumas“ vadovas,
konsultantas

Palangos
Šventosios
pagrindinės
mokyklos
mokytojams

Palangos
Šventosios
pagrindinė
mokykla

Lina
Urbanavičiūtė

-

Renginio pavadinimas
mokinio pažangos" I modulis
„Mokymui(si) palankios ugdymo(si)
strategijos“ IV dalis

17,18

18, 21,
28

23

10:00

Seminaras „Ugdymo įstaigos
darbuotojų emocinio intelekto
lavinimo bei profesinio meistriškumo
pamokos ir patirtys“

13:00

Ilgalaikės programos „Mokytojų
socialinės, emocinės ir sveikos
gyvensenos kompetencijos
plėtojimas“ II dalis

14:00

Praktikumas „Interaktyvaus ekrano
naudojimo ir pritaikymo galimybės
šiuolaikiniame ugdymo procese,
interaktyvių užduočių ir pamokų
kūrimas programine įranga Smart
Notebook“

INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS
Diena

Valanda

7

17:30

Renginio pavadinimas
Atvira pamoka „Ansamblinio muzikavimo
ypatumai"

Kam skirta
Muzikos
pedagogams

Vieta
Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla,
koncertų salė

Atsakingas
Nijolė Daukšienė - Palangos
Stasio Vainiūno meno

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

Atsakingas
mokyklos muzikos mokytoja
ekspertė,
Raimonds Ungurs - Vilniaus
Karoliniškių muzikos
mokytojas

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

7

16:30

17

13:00

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Metodinis pranešimas - natų rinkinio
pristatymas „Muzikos spalvomis"

Muzikos
pedagogams

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

Būrelio nariams

Vieta

Atsakingas

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla,
koncertų salė

Raimonds Ungurs - Vilniaus Karoliniškių
muzikos mokytojas

Nuotoliniu būdu

Pirmininkė Danguolė Petrauskienė

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

4, 18

9:00

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

10

17:00

Paskaita „Vaikų nuo vienerių iki trejų
metų amžiaus kalbos raidos ypatumai“

24

17:15

Paskaita ,,Vaikų ir paauglių emocijų ir
elgesio sunkumai (sutrikimai):
pastebiu - suprantu - padedu"

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Vyresnioji socialinė
pedagogė
Inga Vaitkienė

Priešmokyklinio ugdymo
vaikams

Palangos lopšelis-darželis
„Pasaka“

Logopedė
Danguolė Petrauskienė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

Psichologė
Vilma Kalninienė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

-

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

Palangos miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos
Šventosios skyrius
Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos Facebook
paskyra ir internetinė
svetainė www.vainiuno.lt

Audronė Bukauskienė – dailės mokytoja
metodininkė,
Petras Baronas – dailės mokytojas
metodininkas

1-28

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių
mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Mano Lietuva“, skirta
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai
paminėti

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla,
Facebook paskyra ir
internetinė svetainė
www.vainiuno.lt

Gitana Dainiutė – dailės mokytoja

16

12:00

Mokinių darbų paroda „Užgavėnių persirengėliai“

Palangos senosios gimnazijos
Raimonda Kačerauskienė – lietuvių kalbos
svetainė
mokytoja metodininkė
www.senojigimnazija.lt

1-28

21

-

24

10:00

Asta Kuzmickienė – lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Lidija Janulienė – lietuvių kalbos mokytoja,
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Mokinių kūrybos ir dailyraščio paroda „Knyga – kalbos
namai“

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

6-7 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Žodžiai”

Palangos miesto savivaldybės
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja
viešosios bibliotekos vaikų
metodininkė
skyrius

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

1

Valanda

12:00

Renginio pavadinimas

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II turas

Vieta

Atsakingas

Palangos senoji gimnazija

Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Svajonė Matkevičienė - lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė

4

9:00

Pasaulinės jaunimo lyderystės konferencija. Dalyvauja
Palangos senosios gimnazijos mokinių komanda

Palangos senoji gimnazija

Aušrinė Janušienė – anglų kalbos mokytoja
metodininkė,
Audra Kaklienė - anglų kalbos mokytoja
metodininkė
Jūratė Vaišvilė – technologijų mokytoja
metodininkė

7

8:20

Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla, TEAMS
platforma

Dainius Navickas - direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

8

9:00

Viešosios kalbos konkursas

Palangos senoji gimnazija

Aušrinė Janušienė – anglų kalbos mokytoja
metodininkė,
Audra Kaklienė - anglų kalbos mokytoja
metodininkė

9

13:00

Meninio skaitymo konkurso II turas

Palangos kurorto muziejus

Nijolė Šakinienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Aurelija Kiesienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Loreta Kulienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Rima Šalkauskienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

11

-

5-8- tų kl. mokinių dailyraščio konkursas ,,Kalba gimtoji
lūposna įdėta..." (J. Degutytė)

Diena

11

15

Valanda

16:00

-

Renginio pavadinimas

Šventinis koncertas „Lietuva – tai mes“, skirtas
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai
paminėti

Flashmob'as „Trys milijonai“

Vieta

Atsakingas

Tiesioginė transliacija
per mokyklos internetinę
svetainę
www.vainiuno.lt

Jonas Einas – muzikos mokytojas
metodininkas,
Raimundas Žilius – muzikos mokytojas
metodininkas,
Loreta Fridinovienė - muzikos vyresnioji
mokytoja,
Artūras Staigys – muzikos mokytojas,
Mantas Ziba – muzikos mokytojas

Palangos lopšelis-darželis
"Gintarėlis" svetainė
www.palangosgintarelis.lt

Aurelija Jazbutienė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Inga Galdikienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Vanda Tarvydienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė

21

9:00

Konferencija I klasių gimnazistams „Lengvi gimtosios
kalbos sparnai“, skirta Gimtosios kalbos dienai

Palangos senoji gimnazija,
Mažoji aktų salė

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

21

16:00

Tinklinio turnyras „Geltona, žalia, raudona“

Palangos senoji gimnazija,
sporto salė

Dalia Rakauskienė – kūno kultūros mokytoja
ekspertė

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

Asta Kuzmickienė – lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Lidija Janulienė – lietuvių kalbos mokytoja,
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

21

-

Dailyraščio konkursas, skirtas pirmosioms lietuviškoms
knygoms paminėti

Diena

Valanda

21-28

-

24

10:00

24

11:55

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Mokinių dailyraščio konkursas „Vytauto Mačernio
aukštosios akimirkos“

Palangos senoji gimnazija

Nijolė Šakinienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Nacionalinio diktanto I turas

Palangos senoji gimnazija

Aušra Šeštokienė- lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija, nuotoliniu
būdu

Laimutė Benetienė – direktorė,
Alma Pronckūnienė, - teatro vyresnioji
mokytoja,
Aurelija Kiesienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Loreta Kulienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Rima Šalkauskienė - lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Nuotolinis renginys su Palangos m.
savivaldybės bibliotekos vaikų skyriumi ,,Kalba esame
gyvi", skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai,
organizuojamas kartu su Palangos miesto savivaldybės
bibliotekos vaikų skyriumi

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

