PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.(1.3)V-7
GEGUŽĖS MĖNUO
KURSAI, SEMINARAI
Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

5, 12

14:00

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Įtraukusis ugdymas: kad
svajonė taptų realybe“ III modulis
„Individualaus
ugdymo/pagalbos/elgesio keitimo
plano konstravimas ir įgyvendinimas
sąveikoje mokinys, jo tėvai, pedagogai,
specialistai“

dr. Renata
Geležinienė
VU Šiaulių akademijos
docentė

Mokytojams

Nuotoliniai
mokymai
Zoom

Lina
Urbanavičiūtė

28 Eur

12

9:30

Respublikinė švietimo įstaigų vadovų
konferencija „Ką gali vadovas“

Lektorių grupė

Švietimo įstaigų
vadovams

Palangos kurhauzas

Eglė Mackie
Vilma Želvienė

15 Eur

13

10:00

Paskaita-praktikumas „Individualūs
bendravimo skirtumai“

Vilma Kalninienė
psichologė

Mažeikių
ugdymo įstaigų
buhalteriams

Palangos „Vėtra“

Lina
Urbanavičiūtė

-

9:00

Ilgalaikės programos „Psichologo ir
socialinio pedagogo efektyvaus
praktinio darbo su vaikais ir paaugliais,
turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų,
strategijos ir metodai“ seminaras
„Vaikų ir paauglių emociniai sunkumai,
savižala, savižudybės grėsmė: kaip
atpažinti ir padėti?“

Valija Šap Europos sertifikuota
psichologė Lietuvoje
klinikinėje ir sveikatos
srityje

Psichologams ir
socialiniams
pedagogams

Nuotoliniai
mokymai
Zoom

Lina
Urbanavičiūtė

26 Eur

Diena

20

INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS
Diena

2

2-6

10

Valanda

8:55

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei kūno
kultūros pamoka „Išgelbėk knygą“, skirta spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Pagal
Pamokos studija „Lietuvos regionai: istorija,
tvarkaraštį kraštovaizdis, lankytinos vietos“

14:00

Atvira integruota pamoka „Pražydęs molis“

Lietuvių kalbos ir
kūno kultūros
mokytojams

Vieta

Atsakingas

Jūratė Galinauskienė – lietuvių
Palangos senosios gimnazijos kalbos mokytoja ekspertė,
sporto salė
Dalia Rakauskienė – kūno
kultūros mokytoja ekspertė

Istorijos ir anglų
kalbos mokytojams

Palangos senoji gimnazija

Ilona Pociuvienė - istorijos
mokytoja metodininkė,
Aušrinė Janušienė - anglų kalbos
mokytoja metodininkė,
Audra Kaklienė - anglų kalbos
mokytoja metodininkė

Dailės mokytojams

Palangos Stasio Vainiūno
meno mokykla, 103 kl.

Živilė Malūkaitė – dailės
mokytoja metodininkė

18, 19

10:00

Integruotų lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos
pamokų ciklas „Istorinės asmenybės literatūroje“

Lietuvių kalbos ir
istorijos mokytojams

Palangos senoji gimnazija,
213 kabinetas

Raimonda Kačerauskienė –
lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Ilona Pociuvienė – istorijos
mokytoja metodininkė

20

12:05

Atvira pamoka „A. Lingren knygos „Ronja plėšiko
duktė“ pristatymas“

Pradinio ugdymo
mokytojams

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla

Dalytė Daukšienė – pradinio
ugdymo mokytoja metodininkė

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

5

13:00

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena

Pradinio ugdymo
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Kristina Jocienė – pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė

13

14:00

Psichologų ir socialinių pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas „Mokinių iš Ukrainos
adaptacijos iššūkiai ir pagalbos galimybės“

Būrelio nariams

Kavinė „Mūza“

Pirmininkė Josana Viržintienė

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

18

14:30

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos
„Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų
realybe“ metodinė diena „Universalaus
mokymosi dizaino taikymo patirtys“

26

14:00

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

Vieta

Atsakingas

Mokytojams

Nuotoliniu būdu

Metodininkė Lina Urbanavičiūtė

Būrelio nariams

Nuotoliniu būdu

Pirmininkė Danguolė Petrauskienė

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

5

18:00

Paskaita „Raidžių pažinimas. Skaitymo
įgūdžių formavimas“

Specialioji pedagogė
Daiva Malakauskienė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų
tėvams

Nuotoliniu būdu

6, 13, 20,
27

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“

6, 13, 20,
27

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“

18

-

Psichologės
Vilma Kalninienė
Jūratė Kniūkštienė

Palangos l/d „Nykštukas“

Palangos l/d „Nykštukas“

Psichologinio mikroklimato tyrimo
rezultatų pristatymas l/d ,,Nykštukas"

PARODOS
Diena

13

Atidarymo
valanda

10:00

Renginio pavadinimas

Vieta

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų vaikų piešinių paroda ,,Graži mūsų šeimynėlė
šiandien susirinko“

Atsakingas

Palangos miesto viešoji
biblioteka, vaikų skyrius

Sigita Sičiūnienė – priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Giedrė Norkūnienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Loreta Ieva Motužienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

16

-

Stendinė paroda „Lietuviška tvirtybė“

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla II aukštas

Kristina Jocienė – pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Laura Platūkienė, - pradinio ugdymo mokytoja,
Algirdas Gulbinskas – technologijų mokytojas
metodininkas

20

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės
pagrindinio ugdymo 1-2 klasių mokinių keramikos darbų
paroda „Menas valgyti akimis“

Palangos burmistro Jono
Šliūpo muziejus

Živilė Malūkaitė – dailės mokytoja metodininkė

23

-

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Šventosios
dailės klasių mokinių piešinių dovanojimo akcija pastoviai
ekspozicijai

Palangos miesto savivaldybės
viešoji bibliotekos
skyrius Šventosios biblioteka

Audronė Bukauskienė - dailės mokytoja
metodininkė

26

15:00

Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Profesijų savaitei

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja

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

2-20

Valanda

-

Renginio pavadinimas
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų pagalbos vaikui (logopedo, specialiojo pedagogo)
specialistų projektas „Aktyvieji žaidimai pagalbos vaikui
specialistų darbe"

Vieta
Palangos lopšelis – darželis
„Žilvinas“

Atsakingas
Erika Ambrozienė – logopedė metodininkė
Dalija Budgenaitė – logopedė metodininkė
Žydrūnė Verygienė – specialioji pedagogė

Diena

3-5

6

Valanda

-

17:00

Renginio pavadinimas

Saugaus eismo savaitė( II etapas)

Vieta

Atsakingas

Živilė Galdikienė – pradinio ugdymo vyr.
Palangos,, Baltijos“ pagrindinė mokytoja,
mokykla
Audronė Kaušienė – pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė

Kretingos meno mokyklos ir Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos projektas „Linksmosios fleitos“

Palangos kurorto muziejus

Loreta Fridinovienė - Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos vyresnioji muzikos mokytoja,
Daina Pazdrazdienė - Kretingos meno mokyklos
muzikos mokytoja metodininkė

12

12:00

Raštingiausio pradinuko konkursas

Puklerina Kvasytė – pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Palangos,, Baltijos“ pagrindinė Dalia Šiupinienė – pradinio ugdymo mokytoja
mokykla
metodininkė,
Danutė Jotkelienė – pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė

12

12:00

Palangos m. savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų
skyriaus ir Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos projektas
– renginys, skirtas Tarptautinei šeimos dienai

Palangos m. savivaldybės
viešosios bibliotekos vaikų
skyrius

13

17:30

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos instrumentinių
ansamblių koncertas ,,Muzikuoju su draugu“

Edita Žeromskaitė - vyresnioji muzikos
Palangos Stasio Vainiūno
mokytoja,
meno mokykla (Koncertų salė) Dalia Staškūnienė – muzikos mokytoja
metodininkė

18

18:00

Sakralinių giesmių atlikimas – Šv. Mišių liturgija.
Dalyvauja chorinio dainavimo klasės vokalinis ansamblis

Palangos švč. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų
bažnyčia

Janina Alūzienė - muzikos mokytoja
metodininkė

Laimutė Benetienė – direktorė,
Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja

19

9:00

Kūrybos diena „Vaikų kelionė po pavasariu kvepiančią
Palangą“

Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla

Rasa Griciuvienė – pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Aurelija Žaromskienė – pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Jūratė Gaudėšienė - muzikos mokytoja
metodininkė,
Soneta Baltmiškienė - šokio mokytoja

20

15:00

XXX-asis Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų

Palangos Stasio Vainiūno

Rasa Daukšienė - direktorė,

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas
festivalis „Vaikai ir muzika“

Vieta

Atsakingas

meno mokykla,
Palangos pradinė mokykla,
Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija,
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
mokykla,
Palangos Šventosios
pagrindinė mokykla,
Palangos Kurhauzas (festivalio
uždarymas)

Loreta Žulkuvienė - direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Edita Jašinskienė - muzikos mokytoja
metodininkė,
Jurgita Petkutė-Marcinkienė – muzikos
mokytoja ekspertė,
Karolina Butrimavičienė - vyresnioji muzikos
mokytoja,
Virginija Juškienė – vyresnioji muzikos
mokytoja,
Audronė Bukauskienė - dailės mokytoja
metodininkė,
Nijolė Daukšienė – muzikos mokytoja ekspertė,
Raimundas Žilius – muzikos mokytojas
metodininkas,
Birutė Čepienė - vyresnioji muzikos mokytoja,
Greta Kleinauskienė – muzikos mokytoja,
Larisa Nikolajeva – dailės mokytoja.

20

16:00

Renginys „Šeima, brangiausia ką turiu“

Palangos Šventosios
pagrindinės mokyklos aktų
salė

Alma Valaitienė – priešmokyklinio ugdymo
mokytoja,
Eglė Slaninaitė – Bučnė – ikimokyklinio
ugdymo mokytoja,
Laureta Dominauskienė – ikimokyklinio
ugdymo mokytoja,
Nijolė Grinevičienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Dainora Girčienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Rita Sabaliauskienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Jūratė Dočilovienė – meninio ugdymo
mokytoja,
Aušra Toliušienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

30

15:00

Spektaklio „Tu ypatingas“ premjera

Palangos Vlado Jurgučio

Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja,

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta
progimnazijos aktų salė

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

Atsakingas
Aurelija Poškuvienė – tikybos mokytoja
metodininkė,
Birutė Gikarienė – šokio mokytoja ekspertė,
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja
metodininkė,
Diana Beržanskienė – muzikos mokytoja
ekspertė,
Osvaldas Valiukas – informacinių technologių
mokytojas ekspertas

