PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2021 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. V-99
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANO 2021 M. SPALIO MĖNESIUI
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

Pastabos

4

15:00

Geografijos, istorijos, ekonomikos
mokytojų
metodinio
būrelio Istorijos, geografijos,
Aina Tumienė
pasitarimas.
Metodinių
būrelių ekonomikos
pirmininkės: Ina Gailiūnienė, Daiva mokytojai
Tručinskienė

5

14:00

Mokytojų dienos minėjimo renginys. Pedagogai
Režisierė Jolanta Pupkienė (3 val.)

Anykščių kultūros
Vita
Abraškevičienė centras

Nemokamas

13:00

Konsultacinė diena Anykščių Antano
Baranausko pagrindinėje mokykloje. Mokyklos
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos bendruomenė
tarnybos specialistai.

Antano Baranausko
Vita
Abraškevičienė pagrindinė mokykla

Nemokamas

6

7

11

14:00

15:00

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis
pasitarimas ir ,,Pažinimo kompetencijos
aprašo pristatymas“. Metodinio būrelio Pradinio ugdymo
pirmininkė Daiva Barauskienė ir AŠPT pedagogai
metodininkė Aina Tumienė (1 val.).

Lietuvių kalbos, dorinio ir karjeros
ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas Lietuvių kalbos,
,,Pažinimo
kompetencijos
aprašo dorinio ir karjeros
pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina ugdymo pedagogai
Tumienė (1 val.)

Aina Tumienė

Jono Biliūno
gimnazija

Švietimo pagalbos
tarnyba

Nemokamas

Nemokamas
Registracija iki spalio 6
d.

Nemokamas
Aina Tumienė

Nuotoliniu būdu

Registracija iki spalio 8
d.

Registracija iki spalio 4 d.

11, 13,
18, 20,
25, 27

15:00

Neformaliojo
Švietimo pagalbos
,,Komunikacija anglų kalba, A1 lygis“. suaugusiųjų mokymo Vita
tarnyba
Lektorė Kristina Satkevičienė (40 val.)
švietėjai, suaugusieji Abraškevičienė

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
programų projekto
„Tobulėkime kartu“ lėšomis.
Registracija iki spalio 4 d.

11, 13,
18, 20,
25, 27

12

17:10

Neformaliojo
,,Komunikacija anglų kalba, A2 lygis“. suaugusiųjų mokymo
Aina Tumienė
Lektorė Lina Rožėnienė (40 val.)
švietėjai, suaugusieji

15:00

Anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų
mokytojų
metodinis
užsiėmimas Anglų, vokiečių,
,,Pažinimo
kompetencijos
aprašo rusų, prancūzų kalbų
pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina mokytojai
Tumienė (1 val.)

Nuotoliniu būdu

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
programų projekto
„Tobulėkime kartu“ lėšomis.

Nemokamas
Aina Tumienė

Nuotoliniu būdu

Registracija iki spalio 11
d.
Registracija iki spalio 4 d.

12, 14,
19, 21,
26, 28

17:10

Neformaliojo
,,Komunikacija anglų kalba, B1 lygis“. suaugusiųjų mokymo
Aina Tumienė
Lektorė Lina Rožėnienė (40 val.)
švietėjai, suaugusieji

Nuotoliniu būdu

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
programų projekto
„Tobulėkime kartu“ lėšomis.
Registracija iki spalio 11 d.

12

17:30

Paskaita
,,Psichinės
sveikatos
gerinimas“. Lektorė: konsultantė Rūta Tėvai
Gudmonaitė

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono
savivaldybės programos Nr.
9.1.2.23 „Gyventojų saugumo
stiprinimas“ projekto ,,Stiprūs
tėvai – stipri visuomenė“
lėšomis.

13

13

13

10:00

Anykščių
rajono
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo koordinacinės
grupės pasitarimas. AŠPT metodininkė
Aina Tumienė (2 val.)

Anykščių rajono
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo Aina Tumienė
koordinacinės grupės
nariai

Nuotoliniu būdu

Nemokamas

Nemokamas

13:30

Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojų Ikimokyklinio ir
metodinio
būrelio
pasitarimas. priešmokyklinio
Metodinio būrelio pirmininkė Erika ugdymo pedagogai
Šaučiūnė (1 val.)

15:00

Biologijos, chemijos, fizikos mokytojų
metodinis
užsiėmimas
,,Pažinimo Biologijos, chemijos,
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
kompetencijos aprašo pristatymas“. fizikos mokytojai
AŠPT metodininkė Daiva Žiogienė (1 val.)

Vita
Nuotoliniu būdu
Abraškevičienė

Registracija iki spalio 12
d.
Nemokamas
Registracija iki spalio 12
d.
Registracija iki spalio 12 d.

13

14

15

16:00

Paskaita
,,Psichinės
sveikatos
gerinimas“. Lektorė: konsultantė Rūta Tėvai
Gudmonaitė

13:00

Kvalifikacijos tobulinimo programos
„Pedagoginė pagalba mokantis“ (40 val.)
modulis – seminaras ,,Mokytojų veiklos
ypatumai, vykdant įtraukųjį ugdymą“.
Lektorė: logopedė ekspertė Laima
Paulauskienė (8 val.)

14:30

Antano Baranausko
pagrindinės
mokyklos ir Jono
Biliūno gimnazijos
pedagogai

Švietimo pagalbos
Vita
Abraškevičienė tarnyba

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Geografijos, istorijos, ekonomikos, fizinio
ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas Geografijos, istorijos,
,,Pažinimo
kompetencijos
aprašo ekonomikos, fizinio Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva ugdymo mokytojai
Žiogienė (1 val.)

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono
savivaldybės programos Nr.
9.1.2.23 „Gyventojų saugumo
stiprinimas“ projekto ,,Stiprūs
tėvai – stipri visuomenė“
lėšomis.

Registracija iki spalio 13
d.
Dalyvio mokestis

Nemokamas
Registracija iki spalio 14
d.

Registracija iki spalio 14 d.

15

18

19, 26

19

19

20

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono
savivaldybės programos Nr.
9.1.2.23 „Gyventojų saugumo
stiprinimas“ projekto ,,Stiprūs
tėvai – stipri visuomenė“
lėšomis.

16:00

Paskaita
,,Psichinės
sveikatos
gerinimas“. Lektorė: konsultantė Rūta Tėvai
Gudmonaitė

15:00

Matematikos, informacinių technologijų
mokytojų
metodinis
užsiėmimas
,,Pažinimo
kompetencijos
aprašo
pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva
Žiogienė (1 val.)

9:30

Švietimo pagalbos
Vita
Dailės terapijos užsiėmimai. Programos Trečiojo amžiaus
universiteto studentai Abraškevičienė tarnyba
vadovė Monika Tekutienė

Nemokamas
Finansuojamas Erasmus+“
programos KA2 projekto
,,Muzika, šokis, multimedia“
lėšomis

13:00

Konsultacinė diena Anykščių Jono
Biliūno gimnazijoje.
Konsultuoja Mokyklos
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos bendruomenė
specialistai.

Nemokama

14:00

16:00

Grupinė konsultacija ,,Savivaldaus
mokymo dienos planavimas ir
įgyvendinimas“. Lektorės: Dr. Ramutė
Gaučaitė, dr. Aušra Kazlauskienė

Iniciatyvių mokytojų klubo renginys
,,Grafinių
planšečių
naudojimas
ugdyme“,
„Mokinių
atminties,
pastabumo, susikaupimo lavinimo
įrankiai
sėkmingam
mokymuisi“.

Matematikos,
informacinių
technologijų
mokytojai

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Jono Biliūno
Vita
gimnazija
Abraškevičienė

Kavarsko pagrindinės
mokyklosNuotoliniu būdu
daugiafunkcio centro Daiva Žiogienė
pedagogai
Pradinių klasių
mokytojai, 5-8 klasių
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai

Registracija iki spalio 15
d.

Dalyvio mokestis
Registracija iki spalio 15
d.

Nemokamas
Registracija iki spalio 19
d.

Pedagogė praktikė, mokytoja ekspertė
Violeta Raugalienė (1 val.)

21

22

13:00

15:00

15:00
25, 26
18:00

27, 28

5, 7,
12, 14,
15, 19,
26, 28

14:00

12:00
17:00

Kvalifikacijos tobulinimo programos
„Pedagoginė pagalba mokantis“ (40 val.) Troškūnų Kazio
modulis – seminaras ,,Mokytojų veiklos Inčiūros gimnazijos
ypatumai, vykdant įtraukųjį ugdymą“. pedagogai
Lektorė: logopedė ekspertė Laima
Paulauskienė (8 val.)
Technologijų, dailės, muzikos, menų
mokytojų
metodinis
užsiėmimas Technologijų, dailės,
,,Pažinimo
kompetencijos
aprašo muzikos, menų
pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina mokytojai
Tumienė (1 val.)

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Dalyvio mokestis

Nemokamas
Aina Tumienė

Nuotoliniu būdu

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Mokytojų
bendrųjų
kompetencijų
ugdymo programa“ (40 val.) modulio –
seminaro ,,Pažinimo kompetencijos
ugdymas“. Lektorės: Ilona Ežerskytė ir
Inga Gresienė (6 val.)

Lietuvių, anglų, rusų,
vokiečių, prancūzų
kalbų, istorijos,
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
geografijos, menų,
dailės, technologijų,
muzikos mokytojai

Stažuotė Molėtų r. Giedraičių Antano
Jaroševičiaus gimnazijoje ,,Mokinių
mokėjimo kompetencijos ugdymas“.
Programos vadovė: Molėtų r. Giedraičių
Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktorė
Irina Žiupkienė (8 val.)

Kavarsko pagrindinės
mokyklosNuotoliniu būdu
daugiafunkcio centro Daiva Žiogienė
pedagogai

Mokinių savipagalbos klubo užsiėmimai

Mokiniai

Registracija iki spalio 20
d.

Švietimo pagalbos
Daiva Žiogienė tarnyba

Registracija iki spalio 15
d.

Registracija iki spalio 22
d.
Dalyvio mokestis

Dalyvio mokestis
Registracija iki spalio 26
d.

Nemokama, finansuojama
projekto
,,Anykščių rajono
savivaldybės mokyklų
pažangos
skatinimas diegiant vaiko
emocinės gerovės aplinkos
(VEGA) modelį“ lėšomis

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Mokytojų
bendrųjų
kompetencijų Tiksliųjų ir
Data ir laikas bus ugdymo programa“ (40 val.) modulio –
gamtamokslinio
patikslinti
seminaro ,,Pažinimo kompetencijos ugdymo pedagogai
ugdymas“. Lektorius: Simas Ignatavičius
(6 val.)

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Dalyvio mokestis

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. SPALIO MĖNESIUI
Eil. Renginio pavadinimas
nr.

Atsakingas

Paraiškų arba darbų
pateikimo laikas
(elektronines paraiškas
teikti Švietimo
pagalbos tarnybai)

Renginio data ir vieta

Įstaigos kviečiamos
dalyvauti ir registruotis
iniciatyvoje el. paštu
aina.tumiene@anykscius
pt.lt Daugiau:
https://anyksciuspt.lt/any
ksciu-svietimo-pagalbostarnyboje-startavo-naujainiciatyva-kurybiskumogalerija/

2021 m. rugsėjo 6 –
2021 spalio 30 d.

AŠPT iniciatyva
„Kūrybiškumo galerija“.
Anykščių r. socialinių
paslaugų centro Dienos
centro asmenims su negalia
paroda „Medžio deginimo
darbai“.

Aina Tumienė

2.

Tarptautinė KINGS
olimpiada, rudens sesija

Ugdymo įstaigos

Registracija
2021 m. rugsėjo 27 –
www.kings.lt/registracija spalio 10 dienomis

3.

Respublikinė kūrybinių
darbų nuotraukų paroda
„Pasakų namelis“

Gitana
Ramanauskienė,
Erika Šaučiūnė

Registracija iki 2021 m.
spalio 13 d. el. paštu
eglute.anyksciai@gmail.
com

1.

Parodos
koordinatorė
užimtumo
specialistė Rūta
Dilienė

Nuostatai:
https://anyksciuspt.lt/wpcontent/uploads/2021/09/
Pasaku-namelisnuostatai-09-27.doc

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba,
Muziejaus g. 20,
Anykščiai

Nuo 2021 m. lapkričio 8
d. interneto svetainėse
www.eglute.anyksciai.l
m.lt/Parodos/Pasakuna
mas ir
www.anysciuspt.lt

Šalies etapo data ir vieta

4.

Respublikinis 1–4 ir 5–8
kl. mokinių gebėjimų
konkursas „Lietuvos
gamtininkas“

Aina Tumienė

Registracija vyksta
iki 2021 m. spalio 6 d.
17 val.
Registracijos anketa,
nuostatai, atrankinės
užduotys skelbiamos čia:
https://www.lmnsc.lt/liet
uvos_gamtininkas/

5.

Pasirengimas ketvirtajai
Lietuvos mokinių
etnokultūros olimpiadai.
Seminaras „Lietuvos
etnografinių regionų
pažinimo įtraukimas į
etnokultūrinį ugdymą“

Ugdymo įstaigos

Registracija: https://ww 2021 m. spalio 7 d. 12
w.kpkc.lt/renginiai/lietuv val. nuotoliniu būdu.
os-etnografiniu-regionu- Kaina 0,87 Eur
pazinimo-itraukimas-ietnokulturini-ugdymapasirengimas-ketvirtajailietuvos-mokiniuetnines-kulturosolimpiadai-6-val/

6.

Aina Tumienė
31-oji Lietuvos mokinių
jaunųjų geologų olimpiada

2021 m. spalio mėn.
Registracija
aurelija.auguniene@lmn
sc.lt

2021 m. lapkričio 19–20 d. Vilnius,
Užupio gimnazija, arba vyks
nuotoliniu būdu.

7.

Lietuvos mokinių
tiriamųjų darbų idėjų
mugė 5–11 kl. mokiniams

Aina Tumienė

Darbai siunčiami iki
2021 spalio
30 d. (registracijos forma
bus paskelbta renginio
tinklalapyje
www.lmnsc.lt)

2021 m. lapkričio 19–20 d. Vilnius
arba vyks nuotoliniu
būdu

8.

Respublikinė viktorina „Po Aina Tumienė
žvaigždėtu dangum“

Iki 2021 m. spalio 20 d.
atsiunčiamos paraiškos
adresu: 501 k., LMNŠC,

2021 m. lapkričio 27 d. LMNŠC,
Žirmūnų g. 1B, Vilnius.

5-8 kl. mokiniams: 2021 m. spalio
14 d. VDU Botaniko sode (Ž. E.
Žilibero g. 4, 46324, Kaunas).
1-4 kl. mokiniams:
2021 m. spalio 19 d. Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro III
rūmuose (Džiaugsmo g. 44, Vilnius).

Žirmūnų g. 1B,
Vilnius
9.

Ugdymo įstaigų
Tarptautinės mokyklų
bibliotekos
bibliotekų asociacijos
(angl. IASL) iniciatyva
„Spalis – mokyklų
bibliotekų mėnuo“.
Tema: „Pasaulio pasakos“.

10.

Respublikinė „Metų
knygos 2021“ rinkimų
akcija.

Ugdymo įstaigų
bibliotekos

https://skaitymometai.lnb 2021 m. spalis – 2022
.lt
m. vasaris

11.

Interaktyvus žaidimas
„Pažink Anykščių
regioninį parką“

Aina Tumienė
Rasa Gražienė

Išankstinė registracija
aina.tumiene@anykscius
pt.lt ,
rasa.graziene@anyksciu
parkas.lt

Vyksta tarptautiniai
2021 m. spalis
skirtukų mainų,
skaitmeninių skirtukų
mainų, Skype, Virtualių
ryšių aplink pasaulį ir
kiti ISLM organizuojami
projektai. Daugiau
https://iaslonline.org/ISLM

2021 m. spalis –
lapkritis
Anykščių regioninio
parko ekspozicijų salėje
(dalyvio mokestis 1 eur)
arba nuotoliniu būdu
(nemokamai).

