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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. BALANDŽIO  MĖNESIUI 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

1, 8, 

15, 22, 

29 

14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Mokytojo padėjėjo pasirengimas 

veiklai, ugdymo procesui“ (40 val.). 

Lektorės: AŠPT specialistės: Neringa 

Grybienė, Virginija Kučienė 

Mokytojų padėjėjai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

2 9:00 

„Konsultacinė diena Anykščių r. 

Kavarsko pagrindinės mokyklos-

daugiafunkcio centro Traupio 

skyriuje“. Konsultuoja Anykščių 

švietimo pagalbos tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Gražina 

Talačkienė 
Nuotoliniu būdu  

6 13:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Lyderystė mokykloje: pasiekimų 

gerinimas ir asmenybės ūgtis“ (40 val.) 

modulis–seminaras ,,Ugdymo metodai, 

atitinkantys mokinių mokymosi stilių, 

mokinių pasiekimų gerinimui“. Lektorė 

Eglė Pelienė-Venslovė (6 val.)  

Svėdasų Juozo 

Tumo-Vaižganto 

gimnazijos pedagogai  
Daiva Žiogienė  Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki 

balandžio 6 d. 

8 16:00 

Mini mokymai „Inovatyvių metodų 

taikymas kritinio mąstymo ugdymui, 

naudojant Apribojimų teoriją“. Lektorė 

pedagogė praktikė, TOCfE konsultantė iš 

Lenkijos Marta Piernikowska 

Besimokančiųjų 

grupė: Anykščių 

Antano Vienuolio 

progimnazijos 

pedagogai  ir 

švietimo pagalbos 

Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas, Erasmus 

KA2 projekto lėšos 



tarnybos darbuotojai 

2, 9, 

16, 23, 

30 

11:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Skaitmeninio (kompiuterinio) 

raštingumo programa“ (40 val.). 

Lektorė pedagogė praktikė Irma 

Stasiukaitienė 

 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos specialiojo 

skyriaus-

daugiafunkcio centro 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Registracija baigta 

Dalyvio mokestis 

03-10 

05-06 
 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo kokybės gerinimas“ (40 val.) 

modulis – ,,STEAM pasakos. Nuo idėjos 

iki įgyvendinimo“. Šiaulių lopšelio-

darželio pedagogės, knygų ,,Pykšt ir 

pokšt“ autorės Laura Bajoriūnė ir Mireta 

Visockienė (20 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

7 9:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ (40 val.) modulio –

seminaro ,,Komunikavimo 

kompetencijos ugdymas“ I dalis. 

Lektorius: Viešojo kalbėjimo ir 

efektyvaus komunikavimo treneris, 

sertifikuotas ugdomojo vadovavimo 

(koučingo) specialistas Valdemar 

Chmielevski (3 val.) 

Mokyklų komandos  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki 

balandžio 6 d. 

7 10:00 

Mokytojų klubo renginys ,,Nuotolinio 

mokymosi įrankiai: mokausi 

žaisdamas. Programų Learningapps. 

Wordwall pristatymas “. Pristato: 

Antano  Vienuolio progimnazijos 

pedagogė Jurgita Blažienė (1 val.) 

LL3 kūrybinės 

komandos nariai, 

mokyklų pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki 

balandžio 6 d.  



9 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  

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Dalyvio mokestis 

Registracija iki 

balandžio 8 d.  

12 15:30 

Fizikos, geografijos, biologijos ir 

chemijos mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Socialinės, emocinės ir sveikos 

gyvensenos kompetencijos aprašo 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva 

Žiogienė (1 val.) 

Fizikos, geografijos, 

biologijos, chemijos 

mokytojai  
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 

balandžio 9 d.  

14 15:00 

Lietuvių kalbos, istorijos, dorinio ir 

karjeros ugdymo mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos kompetencijos 

aprašo pristatymas“. AŠPT metodininkė 

Daiva Žiogienė (1 val.) 

Lietuvių kalbos, 

istorijos, dorinio ir 

karjeros ugdymo 

mokytojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas 

Registracija iki 

balandžio 13 d.  

15 15:00 

Rusų, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbos 

mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Socialinės, emocinės ir sveikos 

gyvensenos kompetencijos aprašo 

pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina 

Tumienė (1 val.) 

Rusų, vokiečių, 

prancūzų, anglų 

kalbos mokytojai  
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 

balandžio 14 d.  

16 9:00 

„Konsultacinė diena Anykščių r. 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijos Debeikių skyriuje“. 

Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai. 

Mokyklos 

bendruomenė 
Gražina 

Talačkienė 
Nuotoliniu būdu  



20 15:00 

Technologijų, muzikos ir dailės mokytojų 

metodinis užsiėmimas ,,Socialinės, 

emocinės ir sveikos gyvensenos 

kompetencijos aprašo pristatymas“. 

AŠPT metodininkė Aina Tumienė (1 val.) 

Technologijų, 

muzikos ir dailės 

mokytojai 
Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 

balandžio 19 d.  

20 18:00 

Paskaita ,,Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimas. Vidiniai ir išoriniai 

pokyčiai“. Lektorė: Vilniaus universiteto 

lektorė Inga Vinogradnaitė (2 val.)  

Istorijos mokytojai, 

pedagogai, 

vyresniųjų klasių 

mokiniai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Registracija iki 

balandžio 18 d. 

Nemokamas, 

finansuojama projekto 

,,1990/1991 m. 

Demokratijos procesų 

transformacija Rytų 

bloko šalyse“ lėšomis 

22 15:00 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos kompetencijos 

aprašo pristatymas“. AŠPT metodininkė 

Aina Tumienė (1 val.) 

Pradinio ugdymo 

pedagogai  Aina Tumienė  Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki 

balandžio 21 d 

26 15:00 

Matematikos, informacinių technologijų ir 

ekonomikos mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos kompetencijos 

aprašo pristatymas“.  AŠPT 

metodininkė Daiva Žiogienė (1 val.) 

Matematikos, 

ekonomikos, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki 

balandžio 24 d. 

27 13:30 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Biologinė įvairovė saugomose 

teritorijose“ (40 val.) modulis – seminaras 

,,Antropocenas: žmogaus poveikis 

aplinkai“.  Lektorius: Lietuvos geografas, 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos 

prezidentas Rytas Šalna (8 val.) 

Biologijos, 

geografijos bei 

pedagogai, 

besidomintys klimato 

kaita 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki 

balandžio 25 d. 



28 15:00 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos kompetencijos 

aprašo pristatymas“. AŠPT metodininkė 

Daiva Žiogienė (1 val.) 

Fizinio ugdymo 

pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki 

balandžio 24 d. 

29 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ (40 val.) modulio –

seminaro ,,Komunikavimo 

kompetencijos ugdymas“ II dalis. 

Lektorius: Donaldas Duškinas (3 val.) 

Mokyklų komandos  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija balandžio 27 

d. 

30 9:00 

Konferencija ,,Mokome ir mokomės“. 

Konferencijos vadovė Karvarsko 

pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio 

centro metodinės tarybos pirmininkė 

Loreta Mikalauskienė (6 val.) 

Pedagogai  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

Registracija balandžio 28 

d. 

Balandžio 1–22 d.  

Individualios karjeros ugdymo ir 

profesijos pasirinkimo konsultacijos 

 

Jono Biliūno 

gimnazijos mokiniai Adelė Bakšienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas, 

finansuojama projekto 

Nr. 08.6.1. –ESFA-T-

927-01-0399 ,,Profesinio 

orientavimo ir 

konsultavimo kūrybinės 

dirbtuvės“ lėšomis 

Vasario 24 d.–

balandžio 30 d.  

Audiovizualiniai prisiminimai apie 

1990/1991 metų įvykius 
Suaugusieji Adelė Bakšienė 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. 

http://www.semiplius.lt/


KONKURSAI, OLIMPIADOS 2021 M. BALANDŽIO 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 matematikos 

olimpiada, šalies etapas 

Aina Tumienė Registracija baigta. 

– 

2021 m. balandžio 1 d. Dalinai 

nuotoliniu būdu (stebėjimas 

vykdomas Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyboje, Muziejaus 

g. 20, Anykščiai) 

2. Anykščių regioninio parko 

direkcijos bei Anykščių 

švietimo pagalbos tarnybos 

nuotolinis turnyras „Pažink 

Anykščių regioninį parką“, 

skirtas Žemės mėnesiui  

paminėti 

Rasa Gražienė  

Aina Tumienė 

 

Registracija baigta. 2021 m. balandžio 1 d. 

nuotoliniu būdu. 

– 

3. Respublikinis priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių ir 1-4 klasių 

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kalbos 

ugdymo projektas „Įdomiausia 

žiemos pasaka“ 

Raimonda 

Kirvėlienė 

Viktorija Jurkėnaitė 

Aina Tumienė 

 

Registracija baigta. 2021 m. sausio 4 d.– 

balandžio 30 d. 

 

Mokinių darbai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/  

 

– 

4. Anykščių r. ugdymo įstaigų 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kalbos viktorina ,,Garsų ir 

žaidimų šalis – 2021“ 

Viktorija Jurkėnaitė 

Raimonda 

Kirvėlienė, 

Aina Tumienė 

2021 m. balandžio 9 d. 

el.paštu 

raimondak2@gmail.co

m 

2021 m. balandžio 14 d. 

10 val. nuotoliniu būdu 

Nuostatai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/ 

– 

5. Anykščių rajono 1–4 ir 5–8 kl. 

mokinių konkursas „Piešiu 

eilėraštį“ 

Dalia Asačiovienė 

Aina Tumienė 

 

Nuskenuoti darbai 

siunčiami el.paštu 

dalia_asacioviene@inb

ox.lt 

2021 m. balandžio 19–23 

d.  

Nuostatai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/ 

– 

6. Knygelių skaitytojų šventė 

„Kaip atpažinti emocijas?“ 

Daiva Barauskienė 

Eglė Januškevičienė 

Aina Tumienė 

– 

2021 m. balandžio 23 d. 

nuotoliniu būdu 

 
 

– 

https://anyksciuspt.lt/
mailto:raimondak2@gmail.com
mailto:raimondak2@gmail.com
https://anyksciuspt.lt/
mailto:dalia_asacioviene@inbox.lt
mailto:dalia_asacioviene@inbox.lt
https://anyksciuspt.lt/


7. Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada (7–8 kl.) 

Ina Gailiūnienė  

Aina Tumienė 

Iki 2021 m. balandžio 9 

d. per sistemą 

http://manosemi.lt/anyk

sciai/ 

 

Informacija bus 

skelbiama 

www.geografija.lt ir 

www.lmnsc.lt 

puslapiuose. 

2021 m. balandžio 20–22 d. 

Nuotoliniu būdu. 

8. Anykščių r. mokinių 

konferencija „Mokinių 

gamtotyriniai darbai“ 

Rasa Gražienė 

Aina Tumienė 

Iki 2021 m. balandžio 

20 d. per sistemą 

http://manosemi.lt/anyk

sciai/ 

 

2021 m. balandžio 27 d. 

10 val. nuotoliniu būdu. 

Nuostatai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/ 

– 

9. Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 3–4 kl. 

mokiniams 

Daiva Barauskienė  

Aina Tumienė 

 

Iki 2021 m. balandžio 

21 d. per sistemą 

http://manosemi.lt/anyk

sciai/ 

 

 

2021 m. balandžio 28 d. 

Dalinai nuotoliniu būdu. 

(perkelta iš 2021 m. kovo 

23 d.)  

Olimpiados nuostatai:  

http://mokyklavaikams.lt/

?page_id=1523 

2021 m. gegužės 29 d. Vilniaus 

universiteto Matematikos ir 

informatikos fakultetas, 

Naugarduko g.24 (įėjimas iš 

Šaltinių g. 4). 

10. Frankofonijos mėnuo 

 

Laima Juzėnienė 

 
– 

2021 m. kovo-balandžio 

mėn.  
– 

11. 6–8 klasių Lietuvos moksleivių 

matematikos olimpiada 

Aina Tumienė Bus paskelbta 

tinklalapyje 

www.su.lt 

 
– 

Preliminari data ir vieta (gali 

keistis):  

2021 m. balandžio 23 d. 

Šiaulių universitetas, 

P. Višinskio g. 25, Šiauliai 

(nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademija). 

12.  Respublikinis kūrybinis 

projektas ,,Gamta įkvepia... 

Ruduo. Žiema. Pavasaris. 

Vasara.“ 

Irena Juodviršienė 

Aina Tumienė 

III etapas ,,Pavasaris“: 

nuo kovo 1 d iki 

gegužės 30 d. 

IV etapas ,,Vasara“: 

nuo birželio 1 d. iki 

rugpjūčio 10 d. 

 

Nuostatai skelbiami: 

https://anyksciuspt.lt/resp

ublikinio-ikimokyklinio-

ir-priesmokyklinio-

amziaus-vaiku-

kurybinio-projekto-

gamta-ikvepia-ruduo-

ziema-pavasaris-vasara-

nuostatai/ 

 

 

http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/
https://anyksciuspt.lt/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://manosemi.lt/anyksciai/
http://mokyklavaikams.lt/?page_id=1523
http://mokyklavaikams.lt/?page_id=1523
https://www.google.lt/maps/place/VU+Matematikos+ir+informatikos+fakultetas/@54.6747458,25.2712416,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46dd946c6b98b9bd:0x26bd38ce4015a365!2s%C5%A0altini%C5%B3+g.+1a,+Vilnius+03225!3b1!8m2!3d54.6747458!4d25.2734303!3m4!1s0x0:0xc50ce545ac33a4ff!8m2!3d54.6750988!4d25.2738722?hl=en
https://www.google.lt/maps/place/VU+Matematikos+ir+informatikos+fakultetas/@54.6747458,25.2712416,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46dd946c6b98b9bd:0x26bd38ce4015a365!2s%C5%A0altini%C5%B3+g.+1a,+Vilnius+03225!3b1!8m2!3d54.6747458!4d25.2734303!3m4!1s0x0:0xc50ce545ac33a4ff!8m2!3d54.6750988!4d25.2738722?hl=en
http://www.su.lt/

