PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. V-17
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. VASARIO MĖNESIUI
Diena

2

Valanda

15:00

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Psichologų ir socialinių pedagogų
metodinis pasitarimas ,,Pasidalinimas
darbo patirtimi dirbant nuotoliniu Psichologai,
būdu“. Metodinio būrelio pirmininkė socialiniai pedagogai
Jolita Baltrūnaitė (2 val.).

Atsakingas

Gražina
Talačkienė

Vieta

Nuotoliniu būdu

Nemokamas

Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas

Nemokama, organizuoja
Lietuvos
biologijos
mokytojų
asociacija
kartu su Lietuvos mokslų
akademija

15:00

Besimokančiųjų
grupė: Anykščių
Erasmus+KA2 projekto „Inovatyvių Antano Vienuolio
metodų taikymas kritinio mąstymo progimnazijos
ugdymui,
naudojant
Apribojimų pedagogai ir
teoriją“ veiklų aptarimas (1 val.).
švietimo pagalbos
tarnybos darbuotojai

3

14:00

Nuotolinė
konferencija
Lietuvos
mokytojams, skirta aptarti aktualiausius Biologijos mokytojai
COVID-19 pandemijos klausimus. Tema
,,COVID -19:pacientai, testai, skiepai“.

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

5

9:00

„Konsultacinė diena Anykščių r. Mokyklos
Kavarsko
pagrindinės
mokyklos- bendruomenė
daugiafunkcio
centro
Traupio

Gražina
Talačkienė

3

Pastabos

Nuotoliniu būdu

skyriuje“. Konsultuoja Anykščių švietimo
pagalbos tarnybos specialistai.

15:00

Projekto ,,Profesinio orientavimo ir Anykščių Jono
konsultavimo kūrybinės dirbtuvės“ Biliūno gimnazijos
pristatymo renginys (1 val.).
mokiniai

Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas

10:00

Anykščių rajono savivaldybės LL3
kūrybinės komandos susitikimas. Gerosios
patirties sklaida ,,Metodo pamokos
studija pristatymas ir patirtys“.
Pristato: Antano Vienuolio progimnazijos
pedagogės: Asta Laskauskienė, Audronė
Jakniūnienė (1 val.).

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas
Registracija iki vasario
10 d.

10:00

Anykščių Antano
Paskaita
„Mokinių
įgalinimas
Baranausko
pamokoje“ Paskaitos pranešėja Rūta
pagrindinės
Gudmonaitė (4 val.).
mokyklos pedagogai

10:00

Kvalifikacijos tobulinimo programa
Pakruojo r. Rozalimo
,,Skaitmeninės vertinimo ir įsivertinimo pagrindinės
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
priemonės ugdyme“ (40 val.). Lektorė
mokyklos pedagogai
mokytoja ekspertė Violeta Raugalienė.

Dalyvio mokestis
Registracija baigta

22

10:00

Anykščių r. Svėdasų
Paskaita „Ugdymo diferencijavimas ir
Juozo Tumoindividualizavimas“. Paskaitos pranešėja
Nuotoliniu būdu
Vaižganto gimnazijos Daiva Žiogienė
Audronė Šarskuvienė (4 val.).
pedagogai

Nemokama,
finansuojama
projekto „Lyderių laikas
3“ lėšomis.

24

13:00

Respublikinis
ikimokyklinio
ir Respublikos
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogų ikimokyklinių ir
gerosios patirties sklaidos virtualus priešmokyklinių

Nemokamas

11

17

18

02-18–
03-19

LL3 kūrybinės
komandos nariai,
mokyklų
bendruomenės
atstovai

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Aina Tumienė

Nuotoliniu būdu

Nemokama,
finansuojama
projekto „Lyderių laikas
3“ lėšomis.

renginys „Nuotolinio ugdymo iššūkiai įstaigų vadovai,
lopšelyje–darželyje“.
mokytojai, specialieji
Renginio organizatorės: Vaikų lopšelio- pedagogai
darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Kristina Stumbrienė, vyr. mokytoja
Gitana Ramanauskienė

26

09:00

„Konsultacinė diena Anykščių r.
Svėdasų
Juozo
Tumo-Vaižganto
Mokyklos
gimnazijos
Debeikių
skyriuje“.
bendruomenė
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos
tarnybos specialistai.

Panevėžio
Data ir laikas bus Stažuotė
progimnazijoje,
tema
patikslinti
mokymas“.

Vasario 4 d.–
kovo 19 d.

Gražina
Talačkienė

Nuotoliniu būdu

Anykščių r. Kavarsko
,,Vyturio“ pagrindinės
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
,,Savivaldus mokyklosdaugiafunkcio centro
pedagogai

Respublikinė
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali Ikimokyklinio,
fotografijų paroda ,,Gimtasis miestas priešmokyklinio
vaiko akimis“. Atsakinga: vaikų lopšelio- ugdymo pedagogai
darželio
,,Žiogelis“
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Vita Čypienė.

Daiva Žiogienė Virtuali paroda

Dalyvio mokestis

Nuostatai:
www.anyksciuspt.lt

Registracija į renginius adresu www.semiplius.lt
*Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami ir filmuojami. Nesutinkantys būti fotografuojami ar filmuojami, prašome pranešti prieš renginį.

KONKURSAI, OLIMPIADOS 2021 M. VASARIO MĖNESIUI

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

24-oji Lietuvos mokinių
filosofijos olimpiada (9–12/ IIV gimnazijos kl.)

Aina Tumienė

2.

Lietuvos mokinių vokiečių
kalbos olimpiada (11/III
gimnazijos kl.) ir vokiečių
kalbos konkursas (8 kl.)

Aina Tumienė
Violeta Neniškienė

3.

Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkursas

Aina Tumienė
Dangira Nefienė

1.

4.

5.

Paraiškų arba darbų
pateikimo laikas
(elektronines paraiškas
teikti Švietimo pagalbos
tarnybai)
Iki 2021 m. vasario 5 d.
užduotis siųsti el. p.
filosofijosolimpiada@gm
ail.com

Renginio data ir vieta

Šalies etapo data ir vieta

2021 m. kovo 12–13 d.
–

Iki 2021 m. sausio 28 d. 2021 m. vasario 3 d.
Registracija per
nuotoliniu būdu.
http://www.manosemi.lt/a
nyksciai/

Iki 2021 m. vasario 8 d. Vertinimas atliekamas iki
Darbus siųsti
2021 m. vasario 14 d.
aina.tumiene@anyksciusp
t.lt
Aina
Tumienė
Iki 2021 m. vasario 4 d. 2021 m. vasario 11 d.
28-oji Lietuvos mokinių
Almyra Sabaliauskaitė Registracija per
nuotoliniu būdu.
rusų (gimtosios ir užsienio)
http://www.manosemi.lt/a
kalbos olimpiada (10–11/II-III
nyksciai/
gimnazijos kl.)
Aina
Tumienė
Iki 2021 m. vasario 16 d. Iki 2021 m. vasario 19 d.
50-asis tarptautinis jaunimo
Darbus siųsti
(pristatymo forma, adresas
epistolinio rašinio konkursas Dangira Nefienė
aina.tumiene@anykscius bus nurodyti atskirame
pt.lt
rašte ir interneto svetainėje
www.lmnsc.lt)

2021 m. balandžio 20–21 d.

2021 m.
balandžio 23 d.

2021 m. kovo 23–24 d.

2021 m. gegužės mėn.

6.

Tarptautinis viešo kalbėjimo
anglų kalba konkursas

Ugdymo įstaigos

7.

Tarptautinis matematikos
konkursas KENGŪRA

Ugdymo įstaigos

8.

Lietuvos mokinių muzikos
olimpiada

Aina Tumienė
Jūratė Girnienė

Registracija iki 2021 m.
vasario 12 d.
https://lcc.lt/nationalpublic-speakingcompetition

2021 m. kovo 12 d.
LCC tarptautinis universitetas,
Kretingos g. 36, Klaipėda.
–

Registracija nuo 2021 m.
vasario 1 d. iki kovo 3 d.
https://www.kengura.lt/re
–
gistracija.html
Iki 2021 m. vasario 11 d. 2021 m. vasario 18 d.
Registracija per
nuotoliniu būdu.
http://www.manosemi.lt/a
nyksciai/

2021 m. kovo 18 d.
www.kengura.lt s

2021 m. kovo 6 d.
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Klaipėdos fakultetas
arba vyks nuotoliniu būdu.

9.

30-oji Lietuvos mokinių
istorijos olimpiada
(10–12/II-IV gimnazijos kl.)

Aina Tumienė
Daiva Tručinskienė

Iki 2021 m. vasario 18 d. 2021 m. vasario 26 d.
2021 m. balandžio 16–17 d.
Registracija per
nuotoliniu būdu. 9.00 val.
http://www.manosemi.lt/a Rezultatai į LMNŠC iki
Vilniaus universitetas,
nyksciai/
kovo 5 d.
Istorijos fakultetas,
Universiteto g. 7, Vilnius, arba
vyks nuotoliniu būdu.

10.

Lietuvos mokinių dailės
olimpiada

Aina Tumienė

Iki 2021 m. vasario 19 d. 2021 m. vasario 26 d.
nuotoliniu būdu.

2021 m. balandžio 16 d.
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono
Donelaičio gimnazija arba vyks
nuotoliniu būdu.

11.

12.

Dailyraščio konkursas „Daili
plunksnelė“

Deimantė Orlovienė,
Ilona Strumilienė

Lietuvos mokinių lotynų kalbos Aina Tumienė
ir Antikos kultūros olimpiada

2021 m. vasario 22–28d.
–

–

Iki 2021 m. vasario 10 d.
Registracija
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSe6Ie

2021 m. kovo 5 d. nuotoliniu būdu.

13.

14.

15.

16.

Respublikinis anglų kalbos
konkursas (9–10/I-II
gimnazijos kl.)

Aina Tumienė
Aušra Jurkėnienė

10-oji geografijos olimpiada
„Mano gaublys“

Ugdymo įstaigos

W3DYFeuWxnjVYCVn78mV6i
GaL2ITTKxSBnLA5NOf
FVA/viewform
Iki 2021 m. vasario 23 d. 2021 m. kovo 2 d.
Registracija per
nuotoliniu būdu.
http://www.manosemi.lt/a
nyksciai/
Už renginį vietoje
atsakingas atstovas iki
vasario 24 d. siunčia
laisvos formos paraišką
LGMA užduotims gauti
adresu
manogaublys@gmail.com
:
2021 m. kovo 2 d. 2–4
klasių mokiniai;
2021 m. kovo 3 d. 6–8
klasių mokiniai;
2021 m. kovo 4 d. 9–12
klasių mokiniai.

2021 m. kovo 30 d.
Renginys organizuojamas
nuotoliniu būdu.
2021 m. kovo 2–4 d. nuotoliniu
būdu.

–

Aina Tumienė
26-oji Lietuvos mokinių
ekonomikos ir verslo olimpiada Tamara Božok
(11–12/III-IV gimnazijos kl.)

Iki 2021 m. vasario 26 d. 2021 m. kovo 5 d.
nuotoliniu būdu.

Ugdymo įstaigos
XX Nacionalinis mokinių Č.
Kudabos geografijos konkursas

2021 m. sausio 25 d. –
vasario 26 d. Registracija
svetainėje www.lgd.lt

2021 m. balandžio 23 d.
Vytauto Didžiojo universitetas,
Ekonomikos ir vadybos fakultetas,
Daukanto g. 28, Kaunas, arba vyks
nuotoliniu būdu.
2021 m. kovo 27 d.

–

Vilniaus universitetas, M. K.
Čiurlionio g. 21/27, Vilnius arba
nuotoliniu būdu.

17.

Respublikinis priešmokyklinio Aina Tumienė
amžiaus ugdytinių ir 1–4 klasių Raimonda Kirvėlienė
mokinių, turinčių specialiųjų
Viktorija Jurkėnaitė
ugdymosi poreikių, kalbos
ugdymo projektas „Įdomiausia
žiemos pasaka“.

Iki 2021 kovo 5 d. el.
2021 m. sausio 4 d.–
paštu
balandžio 30 d.
logopede.zilvitis@gmail.c
om
Nuostatai skelbiami
https://anyksciuspt.lt/

–

