PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2021 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. V-2
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. SAUSIO MĖNESIUI
Diena

5

8

6–29

20

Valanda

Renginio pavadinimas

10:00

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Akademinių pasiekimų ir asmeninės
ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir
personalizuotą mokymąsi“ (40 val.)
seminaras ,,Formuojamasis vertinimas
individualiai
pažangai
skatinti
pamokoje“.
Prof.
Dr.
Aušra
Kazlauskienė, doc. Dr. Ramutė Gaučiaitė
(8 val.)

9:00

„Konsultacinė diena Anykščių r.
Kavarsko
pagrindinės
mokyklosMokyklos
daugiafunkcio
centro
Traupio
bendruomenė
skyriuje“.
Konsultuoja
Anykščių
švietimo pagalbos tarnybos specialistai.

12:30

Kvalifikacijos tobulinimo programa
,,Efektyvios pagalbos teikimo klientams
svarbiausi aspektai“ (40 val.). Lektorė:
Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje
klinikinėje ir sveikatos srityje Valija Šap

15:00

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

Anykščių r. Kavarsko
pagrindinės
mokyklosDaiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
daugiafunkcio centro
pedagogai

Anykščių rajono
socialinių paslaugų
centro socialiniai
darbuotojai ir atvejo
vadybininkai

Anykščių rajono savivaldybės LL3 LL3 kūrybinės
kūrybinės
komandos
susitikimas.
komandos nariai,
Gerosios patirties sklaida ,,Skaitymo
mokyklų
metodų taikymas įvairių dalykų

Pastabos

Dalyvio mokestis
Registracija iki sausio 4
d.

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Registracija iki sausio 4
d.
Nemokama

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Nemokamas
Registracija iki sausio 19
d.

pamokose“. Pristato: Troškūnų Kazio bendruomenės
Inčiūros
gimnazijos
Viešintų atstovai
daugiafunkcio centro vedėja
Vita
Abraškevičienė (1 val.)

22

29

09:00

„Konsultacinė diena Anykščių r.
Svėdasų
Juozo
Tumo-Vaižganto
Mokyklos
gimnazijos
Debeikių
skyriuje“.
bendruomenė
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos
tarnybos specialistai.

9:00

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Akademinių pasiekimų ir asmeninės
ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir
personalizuotą mokymąsi“ (40 val.)
seminaras ,,Grįžtamojo ryšio technikos
pamokoje, kurios skatina tolesnį
mokymąsi“. Prof. Dr. Aušra
Kazlauskienė, doc. Dr. Ramutė Gaučiaitė
(8 val.)

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu

Anykščių r. Kavarsko
pagrindinės
mokyklosDaiva Žiogienė Nuotoliniu būdu
daugiafunkcio centro
pedagogai

Dalyvio mokestis
Registracija iki sausio 28
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.

KONKURSAI, OLIMPIADOS 2021 M. SAUSIO MĖNESIUI

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

59-oji Lietuvos mokinių
chemijos olimpiada

Atsakingas

Adelė Bakšienė

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

Renginio data ir vieta

Šalies etapo data ir vieta

2021 m. sausio 4 d. el. 2021 m. sausio 7 d. 10:00 Preliminari planuojama data –
paštu info@anyksciuspt.lt val.
2021 m. vasario 25–27 d.

Rasa Pilkienė

1.

Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu, mokiniai
užduotis matys ir jas spręs
MOODLE platformoje.

2.

Lietuvos mokinių anglų
kalbos olimpiada (11/III
gimnazijos kl.)

Adelė Bakšienė
Aušra Jurkėnienė

2021 m. sausio 6 d. el.
2021 m. sausio 8 d. 10:00 Preliminari planuojama data –
paštu info@anyksciuspt.lt val.
2021 m. vasario 9 d.
Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu.

53-ioji Lietuvos mokinių
biologijos olimpiada

Aina Tumienė
Rasa Gaidienė

2021 m. sausio 14 d. el. 2021 m. sausio 14 d. 10:00 Preliminari planuojama data –
paštu info@anyksciuspt.lt val.
2021 m. kovo 18–20 d.
Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu, mokiniai
užduotis matys ir jas spręs
MOODLE platformoje.

3.

4.

24-oji Lietuvos mokinių
Aina Tumienė
filosofijos olimpiada (9–12/ I-IV
gimnazijos kl.)

Iki 2021 m. vasario 5 d.
užduotis siųsti el. p.
filosofijosolimpiada@gm
ail.com

–

Preliminari planuojama data –
2021 m. kovo 12–13 d.

5.

6.

7.

8.

9.

69-oji Lietuvos mokinių
Aina Tumienė
matematikos olimpiada (9–12/ IIV gimnazijos kl.)

Iki 2021 m. sausio 8 d. el. 2021 m. sausio 15 d. 9:00 Preliminari planuojama data –
paštu info@anyksciuspt.lt val.
2021 m. balandžio 1–2 d.
Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu.

Lietuvos mokinių prancūzų
kalbos olimpiada (11–12/III-IV
gimnazijos kl.) ir Prancūzų
kalbos konkursas „Je parle
français et toi?“ (7 kl.)

Aina Tumienė

68-oji Lietuvos mokinių fizikos Aina Tumienė
olimpiada (9–12/I-IV gimnazijos
kl.)

Iki 2021 m. sausio 15 d.
el. paštu
info@anyksciuspt.lt

2021 m. sausio 20 d.

Iki 2021 m. sausio 15 d.
el. paštu
info@anyksciuspt.lt

2021 m. sausio 21 d. 9:00 Preliminari planuojama data –
val.
2021 m. kovo 25–27 d.

Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu.

2021 m. kovo 3 d. vyks konkursas;
2021 m. kovo 4–5 d. vyks
olimpiada.

Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu.
32-oji Lietuvos mokinių
Aina Tumienė
informatikos olimpiada (8, 9–
12/I-IV gimnazijos kl.) II etapo l
dalis

Registracija – baigta.

Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų 9–12/I-IV
gimnazijos klasių mokiniams

Iki 2021 m. sausio 21 d.
el. paštu
info@anyksciuspt.lt

Respublikinis priešmokyklinio
amžiaus ugdytinių ir 1-4 klasių
mokinių, turinčių specialiųjų
10.
ugdymosi poreikių, kalbos
ugdymo projektas „Įdomiausia
žiemos pasaka“

Aina Tumienė

2021 m. sausio 26 d.

Preliminari planuojama data –
2021 m. kovo 20–21 d.

Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu.
2021 m. sausio 27 d. 12:00 Preliminari planuojama data –
val.
2021 m. kovo 10 d.
Olimpiada bus vykdoma
nuotoliniu būdu.

Aina Tumienė
Raimonda
Kirvėlienė
Viktorija Jurkėnaitė

Iki 2021 kovo 5 d
2021 m. sausio 4 d.– Nuostatai skelbiami
el. paštu
https://anyksciuspt.lt/
balandžio 30 d.
logopede.zilvitis@gmail.c
om

