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                                                                                                                                                            Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

            direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. 

                   įsakymu Nr. V-78 

 

ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2020 M. GRUODŽIO MĖNESIUI 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

1 16:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Socialinės medijos“.  Programos lektorė 

pedagogė praktikė Violeta Raugalienė (40 

val.) 

Anykščių Antano 

Vienuolio 

progimnazijos 

bendruomenės nariai: 

pedagogai, tėvai  

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Nemokama  

Registracija baigta 

2, 11 14:00 

„Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kursai.“ 

Lektoriai: Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistės: Virginija Kučienė, 

Neringa Grybienė (60 val.) 

Pedagogai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Registracija baigta 

Dalyvio mokestis 

2, 9, 16 13:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Skaitmeninio raštingumo mokymai 

(pradedantieji ir pažengusieji)“.  

Programos lektorės pedagogės praktikės: 

Violeta Raugalienė, Jurgita Blažienė (40 

val.) 

Anykščių Antano 

Vienuolio 

progimnazijos 

pedagogai  

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

2, 7, 9, 

14 
14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa  

„Skaitmeninio turinio ugdymui kūrimas 

platformoje ,,Edmodo“. Lektorė 

pedagogė praktikė Irma Stasiukaitienė (40 

val.) 

Anykščių Antano 

Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos pedagogai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Dalyvio mokestis 

 

Registracija baigta 



2, 3, 9, 

10, 16 
17:30 

Paskaita ,,Vaikų ir jaunimo girtavimo, 

kvaišalų vartojimo, rūkymo 

prevencija“. Paskaitos pranešėjas 

psichologas Juozas Kairys 

Tėvai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokama, 

finansuojama Anykščių  

rajono savivaldybės 

programos  Nr. 9.1.2.23 

„Gyventojų saugumo 

stiprinimas“ projekto 

lėšomis  

2, 7  17:15 ,,Komunikacija anglų kalba, A2 lygis“. 
Lektorius Andrius Vitkūnas (40 val.) 

Neformaliojo 

suaugusiųjų mokymo 

švietėjai, suaugusieji 
Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas, finansuojama 

Anykščių rajono 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

programų projekto 

„Suaugusiųjų švietėjų 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“ lėšomis. 

Registracija baigta 

2, 7  17:15 ,,Komunikacija anglų kalba, B1 lygis“. 
Lektorė Jurgita Banienė (40 val.) 

Neformaliojo 

suaugusiųjų mokymo 

švietėjai, suaugusieji 
Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas, finansuojama 

Anykščių rajono 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

programų projekto 

„Suaugusiųjų švietėjų 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“ lėšomis. 

Registracija baigta 

3, 10, 

17 
14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa  

„Skaitmeninio turinio ugdymui kūrimas 

platformoje ,,Edmodo“. Lektorės 

pedagogės praktikės: Rasa Šidiškienė, 

Rasytė Gaidienė (40 val.) 

Anykščių r. Troškūnų 

Kazio Inčiūros 

gimnazijos pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

 



3, 10 15:00 

„Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kursai.“ 

Lektoriai: Ukmergės švietimo pagalbos 

tarnybos specialistės: Vitalija 

Taraškevičienė, Vilma Vaicekauskienė (60 

val.) 

Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijos 

pedagogai  
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

4 9:00 

„Konsultacinė diena Anykščių r. 

Kavarsko pagrindinės mokyklos-

daugiafunkcio centro Traupio 

skyriuje“. Konsultuoja Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

4, 11 10:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įstaigos struktūros, procesų, išteklių 

valdymas“ (40 val.) modulis, konsultacija 

,,Vidaus kontrolės įgyvendinimo 

viešajame juridiniame asmenyje 

tvarkos aprašo rengimas“. Lektorė Vaida 

Kačergienė (2 val.) 

Įstaigų vadovai, 

atsakingi asmenys už 

tvarkos parengimą 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis  

Registracija baigta 

4, 11, 

18 

I grupė 

10:00–

12:15 

II grupė 

13:00–

15:15 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai. 

Lektorė Irma Stasiukaitienė (20 val.) 

  

Suaugusieji Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu  

Nemokamas, finansuojama 

Anykščių rajono 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

programų projekto 

„Suaugusiųjų švietėjų 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“ lėšomis. 

Registracija baigta 

8 13:15 
Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų profesionalumo 

Anykščių vaikų 

lopšelio-darželio 
Adelė Bakšienė  

Nemokama  

Registracija iki gruodžio 7 

d.  



didinimas“ (40 val.),  gerosios patirties 

sklaida  ,,Skaitmeninių aplinkų 

panaudojimo galimybės vaikų 

pasiekimų vertinimo tobulinimui.“ 

Lektorė lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Tatjana Jatkūnienė (2 val.) 

,,Spindulėlis“ 

pedagogai 

11 11:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Akademinių pasiekimų ir asmeninės 

ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi“ (40 val.) 

seminaras ,,Mokymosi tikslai, 

uždaviniai, sėkmės kriterijai ir kaip jų 

siekti: trumpalaikių (pamokos lygiu), 

ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, 

pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų 

dermė, prieigos, metodai“. Lektoriai: 

Prof. Dr. Aušra Kazlauskienė, doc. Dr. 

Ramutė Gaučiaitė (8 val.) 

Anykščių r. Kavarsko 

pagrindinės 

mokyklos-

daugiafunkcio centro 

pedagogai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis  

Registracija iki gruodžio 

11 d. 

14 12:30 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų profesionalumo 

didinimas“ (40 val.), paskaita  

,,Vertinimas kaip mokymasis: 

psichologiniai aspektai“. Paskaitos 

pranešėja psichologė Enrika Margienė (2 

val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Adelė Bakšienė  Nuotoliniu būdu 

Registracija iki gruodžio 

14 d.  

Dalyvio mokestis 

 

15 12:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo kokybės gerinimas“ (40 val.) 

paskaita ,,STEAM aplinkų kūrimas 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Adelė Bakšienė  Nuotoliniu būdu 

Registracija iki gruodžio 

14 d.  

Dalyvio mokestis 

 



Paskaitos pranešėjos: Vaikų darželio 

STEAM pasaulis įkūrėja Anastasija Utyrė 

ir pedagogė Rasma Sirevičienė (2 val.) 

15 15:00 

Anykščių rajono savivaldybės LL3 

kūrybinės komandos susitikimas. Gerosios 

patirties sklaida ,,Skaitmeniniai 

vertinimo ir įsivertinimo metodai“.  

Pristato: Antano Vienuolio progimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

Violeta Raugalienė (1 val.) 

LL3 kūrybinės 

komandos nariai, 

mokyklų 

bendruomenės 

atstovai  

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas  

Registracija iki gruodžio 

14 d.  

15, 16 14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Pedagoginė pagalba mokantis“ (40 val.) 

seminaras ,,Individualios mokinio 

pažangos vertinimas (sisteminis); 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas mokymosi paradigmoje 

(dalykinis aspektas)“ (8 val.). Lektorė 

konsultantė Vitalija Bujanauskienė 

Anykščių r. Troškūnų 

Kazio Inčiūros 

gimnazijos pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Dalyvio mokestis 

Registracija iki gruodžio 

15 d. 

 

17 15:00 
Projekto ,,1990/demokratijos virsmas 

Rytų Europos bloko šalyse“ sklaidos 

renginys  

Istorijos mokytojai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  
Nemokamas  

Registracija iki gruodžio 

15 d.  

18 09:00 

„Konsultacinė diena Anykščių r. 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijos Debeikių skyriuje“. 

Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Registracija į renginius adresu www.semiplius.lt  

*Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami ir filmuojami. Nesutinkantys būti fotografuojami ar filmuojami, prašome pranešti prieš renginį. 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/


KONKURSAI, OLIMPIADOS 2020 M. GRUODŽIO MĖNESIUI 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 
Renginio pavadinimas 

 

 
Atsakingas 

Paraiškų arba darbų 

pateikimo laikas 

(elektronines paraiškas 

teikti Švietimo pagalbos 

tarnybai) 

 

 
Renginio data ir vieta 

 

 
Šalies etapo data ir vieta 

 

 
1. 

Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiada 

Adelė Bakšienė Iki 2020 m. gruodžio 11 

d. (el. p. 

info@anyksciuspt.lt)  

 

2020 m. gruodžio 15 d. 

10:00 val., bus vykdoma 

nuotoliniu būdu 

 

2021 m. balandžio 23–24 d. 

Kėdainiai arba vyks nuotoliniu 

būdu 

 
2. 

32-oji Lietuvos mokinių  

informatikos olimpiada (8, 9–

12/I-IV gimnazijos kl.) 

Adelė Bakšienė Iki 2020 m. gruodžio 11 

d. (el. p. 

info@anyksciuspt.lt)  

 

2020 m. gruodžio 15 d., 

bus vykdoma nuotoliniu 

būdu 

 

2021 m. kovo 20–21 d.  

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 
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