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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ LANAS 2018 M. VASARIO MĖNESIUI 

 

Eil 

Nr. 

Programos pavadinimas Lektorius Dalyviai Laikas Vieta Registracija Pastabos 

1. Konsultacinė diena Anykščių r. 

Debeikių pagrindinėje mokykloje  

AŠPT specialistai Mokyklos 

bendruomenė 

Vasario 1 d. 

9.00 val. 

Anykščių r. 

Debeikių 

pagrindinė 

mokykla 

  

2. Seminaras „Atnaujinti mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

rodikliai“ (12 ak. val.) 

Mokyklų savęs vertinimo ir 

švietimo konsultantė, išorės 

vertintoja Jolita 

Abraškevičienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

Vasario 1, 2 d. 

13.00 val. 

Anykščių r. 

Kavarsko 

pagrindinė 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Registracija 

baigta 

 

Dalyvio 

mokestis 

3. Kompiuterinio raštingumo 

paskaitos 

AŠPT specialistai TAU studentai Vasario 6 d. 

10.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

baigta 

 

4. Konsultacinė diena Anykščių r. 

Kurklių Stepono Kairio 

pagrindinėje mokykloje  

AŠPT specialistai Mokyklos 

bendruomenė 

Vasario 8 d. 

9.00 val. 

 

Anykščių r. 

Kurklių 

Stepono Kairio 

pagrindinė 

mokykla 

  

5. Mokymai „Pagrindiniai 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų raidos aspektai“ 
(18 ak. val.) 

AŠPT psichologė 

Neringa Grybienė 

Pedagoginio 

išsilavinimo neįgiję 

darbuotojai, 

lopšelio-darželio 

auklėtojo padėjėjai, 

maitinimo 

organizavimo 

specialistai ir kt.  

Vasario, 14,  

21, 28 d. 

13.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

baigta 

 

6. Seminaras „Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ (8 ak. 

val.) 

Valstybinio visuomenės sveikatos 

Asociacija „Lietuvos moterų 

draugija“ ir UAB „Projektų 

įgyvendinimo grupė“ 

Ugdymo įstaigų 

pedagogai 

Vasario 14 d.  

10 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracijos 

nuoroda 
https://goo.gl/

zeyGJF 

Nemokam

as 

PATVIRTINTA 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus  

2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-7 
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stiprinimo fondo projektas 

„Renkuosi pats“ 

7. Gerosios patirties renginys „IKT ir 

skaitmeninis turinys lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokose“ 

(6 ak. val.) 

Anykščių Antano Vienuolio 

progimnazijos mokytojos 

metodininkės: Danguolė 

Rimavičienė, Violeta 

Raugalienė 

Rokiškio Juozo 

Tūbelio 

progimnazijos 

pedagogai 

Vasario 19 d. 

10.00 val. 

Anykščių 

Antano 

Vienuolio 

progimnazija 

Registracija 

iki vasario 

15 d. 

Dalyvio 

mokestis 

8. Gerosios patirties renginys, 

seminaras „Socialinis ir emocinis 

ugdymas. Kas tai? Kuo mes 

galime padėti?“ (18 ak. val.) 

Lektorė 

D. Morkūnienė 

Anykščių ir 

Pasvalio 

Švietimo 

pagalbos tarnybų 

specialistai 

Vasario 19–20 d. 

10.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 

15 d. 

 

9. Edukacinė išvyka „Vaikų ugdymas 

netradicinėse aplinkose“ 

(6 ak. val.) 

Kauno r. Garliavos lopšelio-

darželio „Eglutė“ direktorė 

Neringa Okunienė, 

pedagogė praktikė 

Virgilija Alešenkovienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Vasario 21 d. 

8.00 val. 

Kauno r. 

Išvykimas nuo 

kultūros centro 

Registracija 

iki vasario 

15 d. 

Dalyvio 

mokestis 

10. Seminaras „Klasės vadovas? 

Misija (ne)įmanoma“ (6 ak. val.) 

Radviliškio Lizdeikos 

gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė 

Jurgita Plukienė 

Klasių auklėtojai, 

kuratoriai 

Vasario 21 d. 

11.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 

19 d. 

Dalyvio 

mokestis 

11. Seminaras „Bendradarbiaujanti 

bendruomenė kaip geros 

mokyklos prielaida“ (40 ak. val.) 

Dr. Kęstutis Skauminas, Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto 

Medicinos akademijos docentas, 

probleminio mokymo specialistas, 

Neuromokslų instituto 

neuroonkologijos ir genetikos 

laboratorijos vedėjas, gydytojas 

neurochirurgas, sertifikuotas 

saviugdos (koučingo) specialistas. 

Loreta Aleksandra Sinkevičienė, 

Saviugdos ir sveikatingumo 

akademijos, MB, vykdančioji 

direktorė, verslininkė, psichologė – 

psichoterapeutė. 

Mokyklos 

bendruomenė 

Vasario 21 d. 

12.30 val. 

Anykščių 

Antano 

Vienuolio 

progimnazija 

Registracija 

iki vasario 

19 d. 

Dalyvio 

mokestis 

12. Seminaras „Mokymasis gamtoje ir 

mobiliosios programėlės 

pamokoje“ (6 ak. val.) 

Anykščių regioninio parko 

vyriausioji ekologė Rasa 

Gražienė, Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazijos 

biologijos mokytoja Rasytė 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

Vasario 22 d. 

10.00 val. 

Anykščių 

regioninio 

parko direkcija 

Registracija 

iki vasario 

20 d. 

Dalyvio 

mokestis 



 3 

Gaidienė 

13. „Darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialisto kvalifikacijos 

tobulinimo kursai“ (60 ak. val.) 

UAB „SDG“ konsultantai 

 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos 

specialistai, 

darbdavių įgalioti 

asmenys, kuriems 

pavesta atlikti 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos 

funkcijas 

Vasario 26 d. 

10.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 

15 d. 

Dalyvio 

mokestis 

14. Gerosios patirties renginys „Vaiko 

ugdymosi pasiekimų vertinimas“ 

(6 ak. val.) 

Metodinio būrelio pirmininkė 

Dalia Šimkienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Vasario 27 d. 

13.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 

23 d. 

Pasiruošti 

pristatyti 

įstaigos 

patirtį 

15. Skaitmeninio (kompiuterinio) 

raštingumo programa (20 ak. val.) 

Pedagogė praktikė 

Violeta Raugalienė 

Suaugusieji Vasario 27 d. 

15.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 

23 d. 

Dalyvio 

mokestis 

16. Konsultacinė diena Anykščių r. 

Traupio pagrindinėje mokykloje  

AŠPT specialistai Mokyklos 

bendruomenė 

Vasario 28 d. 

9.00 val. 

Anykščių r. 

Traupio 

pagrindinė 

mokykla 

  

17. „Komunikacija anglų kalba“ (40 

ak. val.) 

Anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Aušra Jurkėnienė 

Suaugusieji Pirmasis 

susitikimas 

vasario 12 d. 

17.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 

8 d. 

Dalyvio 

mokestis 

17. Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Sėkmingos tėvystės gebėjimų 

ugdymas“ (20 ak. val.) 

AŠPT psichologė 

Neringa Grybienė 

Tėvai Pirmasis 

susitikimas 

vasario 28 d. 

17.15 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

iki vasario 23 

d. 

Nemokama  

18. Nuotraukų konkursas „Akimirkos, 

skirtos Lietuvos valstybės 

šimtmečiui“ 

Anykščių r. istorijos 

mokytojų metodinis būrelis 

Anykščių r. 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių 

nariai 

(moksleiviai, 

mokytojai, tėvai) 

Vasario 1 d.–

birželio 1 d. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Daugiau 

informacijos 

https://www

.centras.any

ksciai.lm.lt/ 

 

Registracija į renginius adresu www.semiplius.lt. 

https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
https://www.centras.anyksciai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/

