PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. V-60
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. BIRŽELIO MĖNESIUI
Diena

3

4

8

9

Valanda

11:00

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

LL3 mokymai ,,Pokyčių valdymas“. Jono Biliūno
Lektorė: ISM lektorė Birutė Ruplytė (8 gimnazijos pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
val.)

12:00

Kvalifikacijos tobulinimo programa
,,Autizmo spektro sutrikimas: nuo
pažinimo iki ugdymo strategijų“ (40
val.). Lektorė: logopedė ekspertė Laima
Paulauskienė

Ikimokyklinio,
pradinio ugdymo
pedagogai,
logopedai, spec.
pedagogai

14:00

Būsimų pirmokų mokytojų ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų
pasitarimas. Pradinio ugdymo metodinio
būrelio pirmininkė Daiva Barauskienė (2
val.)

Priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai

14:00

Anykščių rajono ugdymo įstaigų
psichologų ir socialinių pedagogų
metodinio būrelio pasitarimas.
Metodinio būrelio pirmininkė Jolita
Baltrūnaitė (1 val.)

Socialiniai
pedagogai,
psichologai

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Aina Tumienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba,
Muziejaus g. 20,
Anykščiai

Neringa
Grybienė

Anykščių Jono
Biliūno gimnazija,
Liudiškių g. 49,
Anykščiai

Pastabos
Nemokamas,
finansuojamas LL3
projekto lėšomis
Registracija iki birželio 2
d.

Dalyvio mokestis
Registracija baigta

Registracija iki birželio 8
d.

„Erasmus+“
programos KA1
„Erasmus+“ programos KA1 projekto
projekto ,,Kritinio
,,Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo
mąstymo bei medijų
kompetencijų svarba suaugusiųjų
HumaCapiAct,
raštingumo
Daiva Žiogienė Italija, Turinas
švietėjui“ mokymo kursai Italijoje
kompetencijų svarba
,,Kritinis mąstymas ir problemų
suaugusiųjų
sprendimas suaugusiųjų švietime“.
švietėjui“
konsorciumo dalyviai

15–22

„Erasmus+“ programos KA1 projekto
,,Kūrybiškumo laboratorija suaugusiųjų
švietėjui“ mokymo kursai Italijoje
,,Patirtinis mokymas naujos galimybės
suaugusiųjų mokymui ir mokymuisi“.

15–22

16

17

18

Anykščių rajono ugdymo įstaigų
biologijos ir chemijos mokytojų
metodinio būrelio pasitarimas.
Metodinio būrelio pirmininkė Rasa
Gaidienė (1 val.)

„Erasmus+“
programos KA1
projekto
HumaCapiAct,
,,Kūrybiškumo
Daiva Žiogienė Italija, Turinas
laboratorija
suaugusiųjų
švietėjui“
konsorciumo dalyviai

Finansuojamas
Erasmus+“ programos
KA1 projekto ,,Kritinio
mąstymo bei medijų
raštingumo
kompetencijų svarba
suaugusiųjų švietėjui“
lėšomis

Finansuojamas
Erasmus+ programos
KA1 projekto
,,Kūrybiškumo
laboratorija suaugusiųjų
švietėjui“ lėšomis

Daiva Žiogienė Bus patikslinta.

Registracija iki birželio
15 d.

10

Edukacinė išvyka ,,Šiuolaikinis požiūris į
ugdymo
procesą
ir
kultūrinis VšĮ Kelmės sporto
kraštovaizdis“.
Programos
vadovė centro darbuotojai
metodininkė Daiva Žiogienė (8 val.)

Daiva Žiogienė Anykščių r.

Nemokamas

10

Edukacinė išvyka ,,Šiuolaikinis požiūris į Joniškio rajono
ugdymo
procesą
ir
kultūrinis švietimo centro
kraštovaizdis“.
Programos
vadovė darbuotojai
metodininkė Daiva Žiogienė (8 val.)

Daiva Žiogienė Anykščių r.

Nemokamas

15:00

Biologijos, chemijos
mokytojai

21

10

Birželio 1–20 d.

LL3 mokymai ,,Mokinių konsultavimas Antano Vienuolio
ir
atsakomybės
pasidalijimas“. progimnazijos
pedagogai
Lektorius: Vygantas Kornejevas (8 val.)

Atmintis gyva – fotografijų ir prisiminimų
rinkimas apie 1990/1991 metų įvykius Mokiniai
Lietuvoje.

Nemokamas,
finansuojamas LL3
Šiaulių g. 9, Rubikiai, projekto lėšomis
Daiva Žiogienė Anykščių r.
Registracija iki birželio
20 d.

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas,
finansuojama projekto
,,1990/1991 m.
Demokratijos procesų
transformacija Rytų
bloko šalyse“ lėšomis

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. BIRŽELIO MĖNESIUI
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Šv. Jokūbo kelio – Camino de
Santiago – žygis pėsčiomis
maršrutu Anykščiai–
Užunvėžiai (Anykščių r.).

Daiva Kuprionienė

2.

14-oji 5–8 klasių mokinių
Lietuvos biologijos olimpiada

Aina Tumienė

3.

Gamtos pamokų ciklas 7–8 ir
9–10 kl. mokiniams „Pažintis

Rasa Gražienė

1.

Aina Tumienė

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

Renginio data ir vieta

Šalies etapo data ir vieta

2021 m. birželio 4 d.
–

–

–
Registracija iki 2021
birželio 6 d. užpildant

–
Nuotoliniu būdu:

2021 m. birželio 4 d
nuotoliniu būdu.
–

su gamtininku”. Gamtosaugos Aina Tumienė
ekspertai supažindins mokinius
su teriologo, entomologo,
ornitologo, gamtosaugos
specialisto profesijomis.

formą:
https://forms.gle/6LArix9
2021 m. birželio 7 d. 10 val.
g1nzdXHcq8
Pažintis su teriologu (veda
teriologas, gamtosaugos
ekspertas Remigijus
Karpuška).

2021 m. birželio 9 d. 13 val.
Pažintis su ornitologu (veda
ornitologė, gamtosaugos
ekspertė – dr. Gintarė
Grašytė)

Kitos datos bus patikslintos.
4.

Respublikinis kūrybinis
projektas ,,Gamta įkvepia...
Ruduo. Žiema. Pavasaris.
Vasara.“

Irena Juodviršienė
Aina Tumienė

IV etapas ,,Vasara“: nuo
birželio 1 d. iki rugpjūčio
10 d.

Nuostatai skelbiami:
https://anyksciuspt.lt/respublik
inio-ikimokyklinio-irpriesmokyklinio-amziausvaiku-kurybinio-projektogamta-ikvepia-ruduo-ziemapavasaris-vasara-nuostatai/

