PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.(1.3)V-3
KOVO MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Diena

8

8

9

10

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

11:00

Praktinis-kūrybinis seminaras
„Keramikos technika – lipdytinis
ažūras“

Živilė Malūkaitė –
Palangos Stasio
Vainiūno meno
mokyklos mokytoja
metodininkė

Mokytojams

Palangos gintaro
muziejus

Lina
Urbanavičiūtė

1 Eur

12:00

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Įtraukusis ugdymas: kad
svajonė taptų realybe“ I modulis „ABA
terapija. Komandinis darbas,
komandos narių vaidmenys“

Giedrė SkaisgirytėKairėelgesio analizės
specialistė

Ugdymo įstaigų
administracijai

Nuotoliniai
mokymai
Zoom

Vilma Želvienė

18 Eur

14:00

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Įtraukusis ugdymas: kad
svajonė taptų realybe“ II modulis
„Vaiko gerovės komisijos veikla
įtraukiojo švietimo kontekste“.
Teorinė dalis visiems dalyviams

Loreta Kačiušytė
Skramtai –
soc. mokslų daktarė,
BUM išorės vertintoja,
mokyklų tobulinimo
partnerė

Vaiko gerovės
komisijos
nariams

Nuotoliniai
mokymai
Teams

Vilma Želvienė

28 Eur

9:00

Seminaras „Psichologui aktualūs
vaikų neurologijos klausimai. Kada
psichologas turėtų rekomenduoti
vaikų neurologo konsultaciją?“ II dalis

Jurgita Karandienė,
dr. Jūratė
Laurynaitienė,
Lingvita

Psichologams

Nuotoliniai
mokymai
Zoom

Lina
Urbanavičiūtė

-

Valanda

Renginio pavadinimas

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

dr. Lolita Jolanta
Piličiauskaitė LMTA Pedagogikos
katedros docentė

Palangos Stasio
Vainiūno meno
mokyklos
mokytojams

Nuotoliniai
mokymai

Lina
Urbanavičiūt ė

-

Palangos senoji
gimnazija
Palangos „Baltijos“
pagrindinė
mokykla

Lina
Urbanavičiūtė

-

Nuotoliniai
mokymai
Teams

Vilma Želvienė

-

Lektoriai
Gumbelevičienė,
Kristina Zaveckienė –
gydytojos vaikų
neurologės

18

18-19

29

9:00

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo
programa „Motyvacija mokyti ir
mokytis: įžvalgos, patirtys, metodai ir
rekomendacijos siekiant kiekvieno
vaiko asmeninės pažangos“
Seminaras „Emocinio imitavimo
metodas: kaip vaikus sudominti
menu?“

14:00

Edukacinė išvyka „STEAM veiklos: jų
integracija į formalųjį ir neformalųjį
ugdymą“

Lektorių grupė

Šakių rajono
Lukšių Vinco
Grybo
gimnazijos
mokytojams

14:00
15:00

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Įtraukusis ugdymas: kad
svajonė taptų realybe“ II modulis
„Vaiko gerovės komisijos veikla
įtraukiojo švietimo kontekste“.
Konsultacijos I ir II grupei

Loreta Kačiušytė
Skramtai –
soc. mokslų daktarė,
BUM išorės vertintoja,
mokyklų tobulinimo
partnerė

Vaiko gerovės
komisijos
nariams

INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS

Diena

1-4

1-10

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Integruotų 5 lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės
Pagal
pamokų ciklas „Biblijos pasakojimo apie pasaulio
Lietuvių kalbos ir
tvarkaraštį kūrimą interpretacija poezijoje ir M. K. Čiurlionio
dailės mokytojams
tapyboje“

Pagal
Pamokos studija „Dvejybinių linksnių vartojimas“
tvarkaraštį

Lietuvių kalbos
mokytojams

Vieta

Atsakingas

Palangos senoji gimnazija,
119, 307 kab.

Jūratė Galinauskienė – lietuvių
kalbos mokytoja ekspertė,
Daiva Stonkuvienė – dailės
mokytoja ekspertė

Palangos senoji gimnazija
210, 213, 302

Rita Dočkuvienė - lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė,
Raimonda Kačerauskienė lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
Aušra Šeštokienė- lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė

2

12:20

Pamokos studija „Metafora ir metonimija“ –
meninio vaizdo kūrimo priemonės

Lietuvių kalbos
mokytojams

Palangos senoji gimnazija,
112 kab.

Jūratė Galinauskienė – lietuvių
kalbos mokytoja ekspertė,
Rasa Gedvilaitė – lietuvių
kalbos mokytoja,
Nijolė Šakinienė – lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė

21

15:50

Atvira solfedžio pamoka „Muzikos teorijos ir
praktinės užduotys solfedžio pamokoje“

Muzikos
pedagogams

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla,
302 klasė

Birutė Čepienė – muzikos
vyresnioji mokytoja

22

8:55

Atvira kūno kultūros pamoka „Fizinio savybių
lavinimas kūno kultūros pamokoje“

Pradinio ugdymo
mokytojams

Palangos „Baltijos“
Dalia Šiupinienė – pradinio
pagrindinė mokykla, sporto ugdymo mokytoja
salė
metodininkė

22

15:50

Atvira solfedžio pamoka “Muzikiniai intervalai
dermėje ir tonacijoje”

Muzikos
pedagogams

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla,
303 klasė

Greta Kleinauskienė – muzikos
mokytoja

11:00

Integruota matematikos ir IT pamoka 5 kl.
„Kvadrato stačiakampio, stačiojo trikampio
perimetro ir ploto skaičiavimas ir grafinių figūrų
įterpimas Word programoje“

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

Rolandas Kapica informacinių technologijų
vyresnysis mokytojas,
Diana Kapica - matematikos
mokytoja

23

Matematikos ir IT
mokytojams

Diena

24

Valanda

18:25

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Atvira solfedžio pamoka „Muzikinės klausos
lavinimas: laipsnių, intervalų ir akordų
atpažinimas dermėje, melodinio diktanto
užrašymas“

Vieta

Atsakingas

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla,
303 klasė

Muzikos
pedagogams

Loreta Žulkuvienė – muzikos
mokytoja metodininkė

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

3-31

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

-

Metodinės medžiagos parengimas „Kolega –
kolegai“, tema „Pavasarį paukščiai sugrįžta“.
Kovo 31 d. 14 val. šios medžiagos
pristatymas būrelio nariams nuotoliniu
būdu

Specialiesiems
pedagogams ir
logopedams

Vieta

Atsakingas

Ugdymo įstaigos

Laima Diovkšienė - vyresnioji specialioji
pedagogė - logopedė
Danguolė Petrauskienė – logopedė
ekspertė

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Datos
derinamos

13:00

Metodinės konsultacijos "Mokytojo
padėjėjo darbo ypatumai ugdymo
įstaigoje"

16

17:30

Paskaita „Paauglystės iššūkiai“

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Psichologė
Jūratė Kniūkštienė,
specialioji pedagogė
Daiva Malakauskienė

Mokytojo padėjėjams

Palangos pradinė mokykla
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla
Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija
Palangos Šventosios pagrindinė
mokykla

Psichologė

Tėvams

Nuotoliniu būdu

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Jūratė Kniūkštienė
18, 25

9:00

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

Vyresnioji socialinė
pedagogė
Inga Vaitkienė

Priešmokyklinio ugdymo
vaikams

Palangos lopšelis-darželis
„Žilvinas“

18

10:00

Diskusija su ikimokyklinio amžiaus
vaikais apie patyčias

Vyresnioji socialinė
pedagogė
Inga Vaitkienė

Ikimokyklinio ugdymo
vaikams

Palangos lopšelis-darželis
„Pasaka“

24

17:30

Paskaita „Smulkioji motorika.
Taisyklingo rašymo priemonės
laikymo formavimas“

Specialioji pedagogė
Daiva Malakauskienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
vaikų tėvams

Nuotoliniu būdu

25

10:00

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

Vyresnioji socialinė
pedagogė
Inga Vaitkienė

Priešmokyklinio ugdymo
vaikams

Palangos lopšelis-darželis
„Pasaka“

PARODOS
Diena

Atidarymo
valanda

1

12:00

1

-

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas
Raimonda Kačerauskienė – lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė

Mokinių darbų paroda „Užgavėnės“

Palangos senoji gimnazija

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių
mokinių kūrybinių darbų paroda

Palangos miesto savivaldybės
Raimondas Daukša – dailės mokytojas
viešoji biblioteka

Diena

7-14

8-14

10

11

Atidarymo
valanda

-

-

-

-

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla, I aukšto
fojė

Silvija Pumpurs - dorinio ugdymo vyr.
mokytoja,
Monika Afanasjevienė - dorinio ugdymo vyr.
mokytoja,
Aida Ramanauskienė - dorinio ugdymo vyr.
mokytoja,
Eglė Paulikienė – dorinio ugdymo mokytoja
metodininkė

Mokinių darbų paroda „Dovana knygai“

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla, II
aukšto fojė

Silvija Simonaitienė - užsienio kalbos
mokytoja ekspertė,
Giedrė Vaserienė - užsienio kalbos mokytoja
metodininkė,
Alma Jansonienė - užsienio kalbos mokytoja
metodininkė,
Ilona Niedvarienė - užsienio kalbos mokytoja
metodininkė

Mokinių darbų paroda „Meilės laiškas Lietuvai“

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija, Palangos
„Baltijos“ pagrindinė
mokykla, Palangos senoji
gimnazija

Edita Petrušonytė – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė,
Alma Jansonienė – vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė,
Giedrė Arlauskienė – vokiečių kalbos
mokytoja metodininkė

Palangos Kurhauzas,
Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos fb paskyra,
interneto svetainė
www.vainiuno.lt

Gitana Dainiutė – dailės mokytoja,
Živilė Malūkaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Danguolė Baravykienė – dailės mokytoja
metodininkė,
Larisa Nikolajeva – dailės mokytoja,
Raimondas Daukša – dailės mokytojas,
Audronė Bukauskienė – dailės mokytoja
metodininkė,

Mokinių darbų paroda „Kas man yra Tėvynė“

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių
mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Diena

Atidarymo
valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas
Petras Baronas – dailės mokytojas
metodininkas

21

30

30

-

10:00

11:15

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

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

Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų foto nuotraukų paroda „Mano ir tavo
Palanga“, skirtos Palangos dienoms paminėti

Palangos autobusų stotis

Sigita Sičiūnienė – priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Ina Cholinienė – muzikos mokytoja
metodininkė,
Jolanta Jasaitė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė

Palangos miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų kūrybinių piešinių paroda „Mano
mylimiausia knygelė“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai paminėti

Aurelija Jazbutienė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Inga Rupšienė – ikimokyklinio ugdymo
Palangos miesto savivaldybės
vyresnioji mokytoja,
viešosios bibliotekos vaikų
Gražina Vagener – ikimokyklinio ugdymo
literatūros skyriuje
mokytoja,
Vijoleta Katkuvienė – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja

Mokinių ir mokytojų dailyraščio bei mokinių kūrybos
paroda ,,Knyga – kalbos namai“

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

Diena

Valanda

1

11:00

1

-

1-31

1-31

-

-

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Popietė „Užgavėnių monai“

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

Aida Ramanauskienė – PDG auklėtoja

Edukacinės veiklos, skirtos Užgavėnėms. Lankymasis
dirbtuvėse, susipažinimas su kaukių drožyba ir Morės
sukūrimu

Tautodailininkų Žulkų
dirbtuvės

Loreta Žulkuvienė - muzikos mokytoja
metodininkė

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Daiva Latožienė – istorijos mokytoja
metodininkė,
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Alma Stričkaitė – chemijos mokytoja
metodininkė

Palangos Šventosios
pagrindinė mokykla

Aistė Viskontė - lietuvių kalbos mokytoja
Simona Petrauskienė - istorijos mokytoja,
Rima Piktuižienė - bibliotekos vedėja,
Daiva Šimkevičienė - dailės-technologijų vyr.
mokytoja

STEAM projektas „Viduramžių pilys ir svertiniai
mechanizmai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo ir
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti

Projektas „Nuo Vasario 16-ios iki Kovo 11-osios“

9

9:00

5-8 kl. sportinės varžybos, skirtos išreikšti solidarumui
su Ukraina

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla, sporto
salė

Arvydas Dočkus - kūno kultūros mokytojas
metodininkas,
Algimantas Vitkauskas - kūno kultūros
mokytojas metodininkas,
Laima Bloškienė - kūno kultūros mokytoja
metodininkė,
Egidijus Kukta – kūno kultūros vyresnysis
mokytojas

10-11

13:00

Sparusis žygis Palangos senoji gimnazija-Prezidento
ąžuolas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti

Palangos senoji gimnazija

Dalia Rakauskienė- kūno kultūros mokytoja
ekspertė

11

13:30

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytojų
koncertas „Dedikacijos Lietuvai“, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Palangos Kurhauzo salė

Virginija Marozaitė - muzikos vyresnioji
mokytoja,

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas
Kristina Daugintienė – muzikos mokytoja
metodininkė

14

16

22

25

30

13:00

10:00

10:40
14:00

15:30

16:00

Matematikos viktorina 5 kl., skirta tarptautinei Pi dienai

Palangos „Baltijos“
Diana Kapica - matematikos mokytoja
pagrindinė mokykla, 311 kab.

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

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

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Alma Pronckūnienė - teatro vyresnioji
mokytoja,
Giedrė Radžiuvienė - pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Aurelija Poškuvienė - tikybos mokytoja
metodininkė,
Birutė Gikarienė - etikos mokytoja,
neformaliojo (šokio) mokytoja ekspertė,
Ramunė Grikštaitė - dailės mokytoja
metodininkė

Renginys „Scena - neatsiejama laisvalaikio dalis“, skirtas
Tarptautinei teatro dienai

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Laimutė Benetienė – direktorė,
Alma Pronckūnienė - teatro vyresnioji
mokytoja,
Birutė Gikarienė - etikos mokytoja,
neformaliojo (šokio) mokytoja ekspertė

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių
koncertas „Nuo klasikos iki romantizmo“

Inesa Tiškienė – muzikos mokytoja
metodininkė,
Dalia Staškūnienė – muzikos mokytoja
Palangos Stasio Vainiūno
metodininkė,
meno mokykla, koncertų salė
Edita Žeromskaitė – muzikos vyresnioji
mokytoja,
Ilona Jurgutytė – muzikos vyresnioji mokytoja

Viktorina „Kalba – mūsų namai“

Teatrinės improvizacijos „Emocijų pasaulyje", skirtas
Tarptautinei teatro dienai

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

