PATVIRTINTA
Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus
2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.(1.3)V-17
SPALIO MĖNUO

KURSAI, SEMINARAI
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

Dalyvio
mokestis

4

12:00

Seminaras „Atnaujintos bendrosios
ugdymo programos. Istorija ir pilietinis
ugdymas“

Aušra Liustrovienė
istorijos mokytoja
metodininkė

Istorijos
mokytojams

Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla,
istorijos kabinetas

Lina
Urbanavičiūtė

-

12:00

Seminaras „Darbas bendrojo ugdymo
darželyje su specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiais vaikais bendrojo
ugdymo grupėje. Struktūruotas
ugdymas ir jo galimybės“

Jurgita Grisiūnienė
socialinė pedagogė,
priešmokyklinio ugdymo
mokytoja

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojams

Palangos l/d
„Žilvinas“

Lina
Urbanavičiūtė

-

13:30

Seminaras „Jonas Mekas – gyvenimo
poetas Niujorke“

Rolandas Rastauskas
rašytojas, Nacionalinės
premijos laureatas

Lietuvių kalbos
mokytojams

Palangos senoji
gimnazija, Mažoji
aktų salė

Jūratė
Galinauskienė
Lina
Urbanavičiūtė

Pažyma 1 Eur

11:00

Seminaras - praktikumas „Kankliavimo
ugdymo tendencijos"

Jurgita PetkutėMarcinkienė
muzikos (kanklių)
mokytoja ekspertė

Regiono
muzikos
(kanklių)
mokytojams

Palangos kurorto
muziejus

Jurgita PetkutėMarcinkienė
Lina
Urbanavičiūtė

Pažyma 1 Eur

17

21

28

INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Kam skirta

Vieta

Atsakingas

10, 11

Pagal
Anglų kalbos pamokos „Palangos istorija“ I
tvarkaraštį gimnazijos klasėms

Anglų kalbos
mokytojams

Palangos kurorto muziejus

Audra Kaklienė – anglų kalbos
mokytoja metodininkė

18

Pagal
Anglų kalbos pamokos „Palangos istorija“ I
tvarkaraštį gimnazijos klasėms

Anglų kalbos
mokytojams

Palangos kurorto muziejus

Aušrinė Janušienė – anglų
kalbos mokytoja metodininkė

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

3

12:00

Metodinė diena „Palangos dekanato dorinio
ugdymo (tikybos) mokytojų veiklos
monitoringas, darbo specifikos, metodikos
aptarimas“

4

13:30

Psichologų ir socialinių pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

12

13

Kam skirta
Palangos dekanato
dorinio ugdymo
(tikybos)
mokytojai

Vieta

Atsakingas

Palangos parapijos namai

Eglė Paulikienė – dorinio ugdymo
(tikybos) mokytoja metodininkė

Būrelio nariams

Palangos pradinė mokykla,
mokytojų kambarys

Pirmininkė Josana Viržintienė

13:00

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

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojams

Nuotoliniu būdu

Metodininkė Lina Urbanavičiūtė

14:15

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

Būrelio nariams

Palangos ŠPT

Pirmininkė Danguolė Petrauskienė

PARODOS
Diena

17-31

Atidarymo
valanda

9:00

Renginio pavadinimas

Vieta

Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda „LEGO
parkas“

Palangos lopšelio-darželio
„Pasaka“ internetinė svetainė
www.pasaka.eu

Atsakingas
Asta Navickienė - direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Kristina Motiejauskaitė – priešmokyklinio
ugdymo vyr. mokytoja,
Viktorija Kellė – ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Dalia Latonienė - ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Banga Gabriolaitė – meninio ugdymo mokytoja
metodininkė

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

Valanda

3-28

-

10

10:00

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Saviraiškos programa ,,Sveika gyvensena mūsų
kasdienybėje“

Monika Afanasjevienė – PDG vyr. auklėtoja,
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė
Nijolė Repšienė – fizinio ugdymo mokytoja,
mokykla
Jūratė Leonavičienė – PDG vyr. auklėtoja

Edukacija jauniesiems vertėjams

Palangos senoji gimnazija,
Mažoji salė

Liudmila Augucevičienė – rusų kalbos
mokytoja ekspertė,
Aušra Šeštokienė – lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Diena

17-21

21

21

25

27

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Palangos senoji gimnazija
Palangos „Baltijos“ pagrindinė
Vokiečių kalbos dienos "O kaip vökiškai? Bendradarbiaujant
mokykla
su Gėtės institutu
Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija

Giedrė Arlauskienė – vokiečių kabos mokytoja
metodininkė,
Alma Jansonienė – vokiečių kabos mokytoja
metodininkė,
Edita Petrušonytė - vokiečių kabos mokytoja
metodininkė

10:30

Projekto „Obuoliukas – vitaminų kamuoliukas“ baigiamasis
renginys

Palangos l/d „Gintarėlis“

Aurelija Jazbutienė - direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Ilona Matulevičiūtė - ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Marytė Mikėnienė - ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Regina Samavičienė - ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

12:00

Žemaitijos regiono jaunųjų poetų šventė „Moksleivių
poezijos ruduo Palangoje“

Palangos senoji gimnazija,
Mažoji salė

Visos Palangos senosios gimnazijos lietuvių
kalbos mokytojos, koordinuoja Jūratė
Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja
ekspertė

Palangos Vlado Jurgučio
progimnazija, sporto salė

Edita Petrušonytė - vokiečių kabos mokytoja
metodininkė,
Ingrida Šleinienė – matematikos mokytoja
metodininkė,
Tatjana Stankevičienė – fizinio ugdymo
mokytoja metodininkė,
Artūras Podlinevas - fizinio ugdymo mokytojas
metodininkas,
Romualdas Pakalniškis - fizinio ugdymo
mokytojas metodininkas,
Birutė Gikarienė – šokio mokytoja ekspertė

Palangos kurorto muziejus

Danguolė Baravykienė – dailės mokytoja
metodininkė,
Inesa Tiškienė – muzikos vyresnioji mokytoja,
Raimondas Daukša - dailės mokytojas,

-

12:00

17:00

Projektas „Matematika ekstremaliai“ su Bergeno mokykla
„Am grünen Berg“

Koncertas-paroda "Pasaulio atspindžių interpretacijos"

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas
Živilė Malūkaitė - dailės mokytoja
metodininkė,
Larisa Nikolajeva - dailės mokytoja,
Gitana Dainiutė - dailės mokytoja,
Rasa Užpelkytė – A. Brako dailės mokyklos
vyresnioji mokytoja.
Rima Baukaitė – A. Brako dailės mokyklos
mokytoja ekspertė.

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Lina Urbanavičiūtė

