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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2019 M. SPALIO MĖNESIUI
Diena

03

03

Valanda

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

14:00

Ikimokyklinio,
Seminaras
„Privalomojo
higienos
priešmokyklinio
įgūdžių mokymo programa“. Seminarą
ugdymo įstaigų
veda UAB ,,SDG“ lektoriai. (8 ak. val.)
darbuotojai

Daiva
Žiogienė

Anykščių vaikų
lopšelis-darželis
,,Eglutė“

14:00

Seminaras „Privalomojo pirmosios
pagalbos
mokymo
programa“.
Seminarą veda UAB ,,SDG“ lektoriai. (8
ak. val.)

Daiva
Žiogienė

Anykščių vaikų
lopšelis-darželis
,,Eglutė“

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų
darbuotojai

Pastabos

Dalyvio mokestis
Registracija baigta

Dalyvio mokestis
Registracija baigta

Nemokamas, finansuojamas

03

18:00

Seminaras „Sveika mityba“. Seminaro
lektorė Rita Šilenskienė, subalansuotos Tėvai
mitybos ekspertė. (6 ak. val.)

Daiva
Žiogienė

Anykščių Antano
Vienuolio
progimnazija

Anykščių rajono savivaldybės
strateginio 2019–2021 metų
veiklos
plano
Sveikatos
apsaugos programos priemonės
Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės
sveikatos projektų vykdymas“
projekto
„Sveika
mityba“
lėšomis.

Registracija baigta

04

13:00

Konferencija
„Suaugusiųjų
švietimo
svarba
šiuolaikinėje
visuomenėje“.
Lektoriai: Lietuvos sveikatos universiteto Pedagogai
doc., neurochirurgas Kęstutis Skauminas;
Nepriklausoma lektorė, žurnalistė, švietimo
ir verslo konsultantė Lidija Laurinčiukienė;

Jolanta
Bakšienė

Anykščių menų
inkubatorius - menų
studija

Nemokama, finansuojama,
„Erasmus+“ KA2 projekto
„Pedagogų kompetencijų
stiprinimas vykdant
suaugusiųjų švietimą“ lėšomis.

Registracija iki spalio 3 d.

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė,
tarptautinio
projekto
koordinatorė Daiva Žiogienė. (6 ak. val.)

13:15

Konsultacinė diena Anykščių Jono
Biliūno
gimnazijoje
(specialiųjų Mokyklos
ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendruomenė
ugdymo klausimais).

Jolanta
Bakšienė

Anykščių Jono Biliūno
gimnazija

9:00

Konsultacinė diena Anykščių vaikų
Bendruomenė
lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“.

Daiva
Žiogienė

Anykščių vaikų
lopšelis-darželis
„Spindulėlis“

15

14:00

Metodinės tarybos posėdis. Lektorė
Metodinės
Dangira Nefienė, metodinės tarybos
tarybos nariai
pirmininkė. (2 ak. val.)

Daiva
Žiogienė

Kunigiškių km.,
Vaitkūnai, Svėdasų
sen., Anykščių r.

24

9:00

Konsultacinė diena Anykščių
Debeikių pagrindinėje mokykloje.

Daiva
Žiogienė

Anykščių r. Debeikių
pagrindinė mokykla

10:00

Seminaras
„Dokumentų
valdymo
pertvarka
Lietuvoje:
nauji
Administratoriai, Daiva
reikalavimai, iššūkiai, būtini darbai“.
raštvedžiai
Žiogienė
Seminaro lektorė Rasa Rockinienė. (6 ak.
val.)

08

10

25

28

10:00

r. Mokyklos
bendruomenė

Seminaras „Skaitmeninės mokinių
kūrybiškumą lavinančios priemonės“.
Seminaro lektorė Violeta Raugalienė,
pedagogė praktikė. (6 ak. val.)

Anykščių A.
Baranausko
pagrindinės
mokyklos
pedagogai

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Registracija iki spalio 11 d.

Dalyvio mokestis
Registracija iki spalio 11 d.

Anykščių Antano
Dalyvio mokestis
Baranausko pagrindinė
Registracija iki spalio 28 d.
mokykla

28

29

29

29

30

10:00

Anykščių r.
Seminaras
„Privalomojo
higienos Svėdasų J. Tumoįgūdžių mokymo programa“. Seminarą Vaižganto
veda UAB ,,SDG“ lektoriai. (8 ak. val.) gimnazijos
darbuotojai

Daiva
Žiogienė

Anykščių r. Svėdasų J. Dalyvio mokestis
Tumo-Vaižganto
Registracija iki spalio 1 d.
gimnazija

Daiva
Žiogienė

Rokiškio r. ugdymo
įstaigos

Dalyvio mokestis

8:00

Edukacinė išvyka „Specialiųjų ugdymo (-si)
poreikių turinčių mokinių ugdymo (-si) Specialiojo
patirtys Anykščių ir Rokiškio rajonuose“. ugdymo
Programos vadovė Vilma Žvybienė, pedagogai
metodinio būrelio pirmininkė. (6 ak. val.)

Dalyvio mokestis

Registracija iki spalio 23 d.

Seminaras „Paauglių meilės sampratos
ir lytinio elgesio ypatumai“. Seminaro
lektorius Ričardas Pagojus, biologijos
mokytojas, edukologas. (6 ak. val.)

Biologijos, dorinio
ugdymo (etikos,
tikybos), klasės
Daiva
vadovai (3–4
Žiogienė
pedagogai iš
ugdymo įstaigos)

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

10:00

Seminaras „Skaitmeninės vertinimo ir
įsivertinimo priemonės ugdyme“.
Seminaro lektorė Violeta Raugalienė,
pedagogė praktikė. (6 ak. val.)

Anykščių A.
Baranausko
pagrindinės
mokyklos
pedagogai

Daiva
Žiogienė

Anykščių Antano
Dalyvio mokestis
Baranausko pagrindinė
Registracija iki spalio 29 d.
mokykla

8:00

Edukacinė išvyka „Autizmo spektro
sutrikimai: vaikų raidos ypatumai ir
praktiniai
ugdymo
organizavimo
aspektai“. Programos vadovė Neringa
Tumėnienė,
Anykščių lopšelio-darželio
,,Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
(6 ak. val.)

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Daiva
Žiogienė

Kauno Prano Daunio
ugdymo centras
Dalyvio mokestis
ikimokyklinio ugdymo
Registracija iki spalio 23 d.
skyrius. Bajorų g.12,
Kaunas

10:00

Registracija iki spalio 22 d.

30

9:00

Seminaras „Medijos ir informacinis
raštingumas:
sąmoningumas,
kritiškumas, dalyvavimas“. Seminaro
Pedagogai, klasių Daiva
lektorius Kęstutis Petrauskis, Vilniaus
auklėtojai
Žiogienė
universiteto Komunikacijos fakulteto
lektorius, žurnalistas, medijų ekspertas.
(6 ak. val.)

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Nemokamas,
finansuojamas Anykščių rajono
savivaldybės strateginio 2019–
2021 metų veiklos plano 9
programos
priemonės
Nr.
9.1.2.23 ,,Gyventojų saugumo
stiprinimas” projekto ,,Saugus
socialinių medijų naudojimas“
lėšomis.

Registracija iki spalio 23 d.

30

30

10:00

14:00

Edukacinė išvyka „Kritinio mąstymo
ugdymas
mokykloje“.
Programos
vadovė Danutė Mažvylienė, Anykščių
Antano
Vienuolio
progimnazijos
direktorė. (6 ak. val.)
Seminaras „Medijos ir informacinis
raštingumas:
sąmoningumas,
kritiškumas, dalyvavimas“. Seminaro
lektorius Kęstutis Petrauskis, Vilniaus
universiteto Komunikacijos fakulteto
lektorius, žurnalistas, medijų ekspertas.
(6 ak. val.)

Anykščių ir
Vilniaus A.
Vienuolio
progimnazijų
pedagogai

Socialiniai
darbuotojai, su
jaunimu
dirbantys NVO
darbuotojai

Daiva
Žiogienė

Daiva
Žiogienė

Aušros Vartų g. 23,
Vilnius

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Dalyvio mokestis
Registracija iki spalio 29 d.

Nemokamas,
finansuojamas Anykščių rajono
savivaldybės strateginio 2019–
2021 metų veiklos plano 9
programos
priemonės
Nr.
9.1.2.23 ,,Gyventojų saugumo
stiprinimas” projekto ,,Saugus
socialinių medijų naudojimas“
lėšomis.

Registracija iki spalio 23 d.

Data ir
laikas bus
patikslinta

Neformaliojo
,,Komunikacija anglų kalba, A1 lygis“. suaugusiųjų
(40 ak. val.)
mokymo
švietėjai,
suaugusieji

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

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

Registracija iki spalio 4 d.

Data ir
laikas bus
patikslinta

Neformaliojo
,,Komunikacija anglų kalba, A2 lygis“. suaugusiųjų
(40 ak. val.)
mokymo
švietėjai,
suaugusieji

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

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

Registracija iki spalio 4 d.

Data ir
laikas bus
patikslinta

Neformaliojo
,,Komunikacija anglų kalba, B1 lygis“. suaugusiųjų
(40 ak. val.)
mokymo
švietėjai,
suaugusieji

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

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

Registracija iki spalio 4 d.
Data ir
laikas bus
patikslinta

Data ir
laikas bus
patikslinta

,,Komunikacija rusų kalba“. (40 ak.
val.)
Suaugusieji

„Specialiosios
pedagogikos
ir
specialiosios
psichologijos
Pedagogai
kvalifikacijos tobulinimo kursai“. (60
ak. val.)

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba,
Muziejaus g. 20,
Anykščiai

Dalyvio mokestis
Registracija iki spalio 7 d.

Dalyvio mokestis
Registracija iki spalio 7 d.

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

