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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIUI 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

4 15:30 

Istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas  

,,Projekto ,,1990/1991 m. Demokratijos 

procesų transformacija Rytų bloko 

šalyse“ veiklų aptarimas“. AŠPT 

metodininkė Daiva Žiogienė (1 val.) 

Istorijos mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki gegužės 

3 d. 

5 13:00 

Anykščių rajono ugdymo įstaigų 

psichologų ir socialinių pedagogų 

metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio 

būrelio pirmininkė Jolita Baltrūnaitė (1 

val.) 

Socialiniai 

pedagogai, 

psichologai  

Neringa 

Grybienė 
Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki gegužės 

4 d. 

5 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos          

,,Saugios aplinkos užtikrinimas ugdymo 

įstaigoje“ mokymai ,,Vaikų turizmo 

renginių organizavimo tvarka ir 

dokumentai“. UAB ,,SDG“ lektoriai 

Pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Dalyvio mokestis 

Registracija baigta 

6, 13, 

20 
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 

6 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ (40 val.) modulio –

seminaro ,,Socialinės emocinės ir sveikos 

Mokyklų komandos  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki gegužės 

5 d. 



gyvensenos kompetencijos ugdymas“ I 

dalis. Lektorė: Irma Liubartienė (3 val.) 

03-10 

05-06 
12:00 

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 

6, 13 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 

tarnybos darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 
Nemokamas, Erasmus 

KA2 projekto lėšos 

7 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  

10 15:00 

Paskaita ,,Karjeros testas atliktas. O kas 

toliau?‘‘. Lektorius: karjeros konsultantas 

Rytis Jurkėnas (1 val.) 

 

Jono Biliūno 

gimnazijos mokiniai, 

dalyvavę projekto 

veiklose 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu Nemokamas  

11 11:00 
LL3 mokymai ,,Pokyčių valdymas“. 

Lektorė: ISM lektorė Birutė Ruplytė (8 

val.) 

Mokyklų komandos  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokamas, 

finansuojamas LL3 

projekto lėšomis 



Registracija iki gegužės 

10 d. 

12 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 baigta 

12 15:00 

Paskaita ,,Atsiminimų rinkimas ir jų 

panaudojimas pamokų metu“. 

Lektorius: pedagogas praktikas 

Mindaugas Nefas (2 val.)  

Istorijos, lietuvių k. 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Registracija iki gegužės 

11 d. 

Nemokamas, 

finansuojama projekto 

,,1990/1991 m. 

Demokratijos procesų 

transformacija Rytų 

bloko šalyse“ lėšomis 

13 14:00 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinis 

užsiėmimas ,,Komunikavimo  

kompetencijos aprašo pristatymas“. 

AŠPT metodininkė Daiva Žiogienė (1 

val.) 

Fizinio ugdymo 

pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki gegužės 

12 d. 

17 15:00 

Anykščių rajono ugdymo įstaigų 

bibliotekininkų metodinio būrelio 

pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė 

Renata Miškinienė (1 val.) 

Bibliotekininkai  Aina Tumienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki gegužės 

14 d. 

18–20 14:00 

Stažuotė -metodinė išvyka Panevėžio 

,,Aušros“ progimnazijoje ,,Geroji patirtis 

pagalbos mokiniams teikimo srityje“. 

Programos vadovė:  Panevėžio ,,Aušros“ 

progimnazijos direktorė Giedrė Gruzdienė 

Anykščių r. Troškūnų 

Kazio Inčiūros 

gimnazijos pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki gegužės 

17 d. 



(8 val.) 

19 13:00 

Anykščių rajono ugdymo įstaigų 

specialiųjų pedagogų ir logopedų 

metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio 

būrelio pirmininkė Viktorija Jurkėnaitė (1 

val.) 

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir 

mokytojai, dirbantys 

su specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

Virginija 

Kučienė 
Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

Registracija iki gegužės 

18 d. 

19 15:00 

Paskaita ,,1990/91 metų Lietuvos 

istorijos atspindžiai pamokų metu“. 

Lektorius: pedagogas praktikas 

Mindaugas Nefas (2 val.)  

Istorijos, lietuvių k. 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Registracija iki gegužės 

18 d. 

Nemokamas, 

finansuojama projekto 

,,1990/1991 m. 

Demokratijos procesų 

transformacija Rytų 

bloko šalyse“ lėšomis 

20 15:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programa“ (40 val.) modulio –

seminaro ,,Socialinės emocinės ir sveikos 

gyvensenos kompetencijos ugdymas“ II 

dalis. Lektorė: Irma Liubartienė (3 val.) 

Mokyklų komandos  Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki gegužės 

19 d. 

21 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  

27 15:00 

Iniciatyvių mokytojų klubo renginys ,, 

Inovatyvūs ugdymo metodai ir 

priemonės, skatinančios specialiųjų 

poreikių vaikų motyvaciją ir 

LL3 kūrybinės 

komandos nariai, 

mokyklų pedagogai 
Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokamas  

Registracija iki gegužės 

26 d.  



įsitraukimą į ugdymo procesą“. Pristato: 

Logopedė ekspertė Raimonda Kirvelienė, 

specialioji pedagogė metodininkė Vilma 

Žvybienė (1 val.) 

Gegužės 24-31 d.  

Atmintis gyva – fotografijų ir prisiminimų 

rinkimas apie 1990/1991 metų įvykius 

Lietuvoje. 

Mokiniai  Daiva Žiogienė 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. GEGUŽĖS 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. Anykščių rajono 1–4 ir 5–8 

kl. mokinių konkursas 

„Piešiu eilėraštį“ 

Dalia Asačiovienė 

Aina Tumienė 

 

Registracija baigta. 2021 m. gegužės 3–14 d.  

Parodos darbai skelbiami 

https://anyksciuspt.lt/ 

 

– 

2. Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada 3–

4 kl. mokiniams 

Daiva Barauskienė  

Aina Tumienė 

 

Registracija baigta. 

 

2021 m. gegužės 4 d. 9 val. 

Ugdymo įstaigose (perkelta 

iš 2021 m. balandžio 28 d.)  

 

Olimpiados nuostatai:  

http://mokyklavaikams.lt/?p

age_id=1523 

2021 m. gegužės 29 d. 

Vilniaus universiteto 

Matematikos ir 

informatikos fakultetas, 

Naugarduko g.24 

(įėjimas iš Šaltinių g. 4). 

3. 33-ioji Lietuvos 

mokiniųgeografijos 

olimpiada (9–12 kl.) 

Aina Tumienė  

 

 

– 

Visi Respublikinio turo 

dalyviai 2021 m. gegužės 4 

d. (antradienį) į jų 

elektroninius paštus gaus 

prisjungimo nuorodą į 

ZOOM aplinką, kurioje 

vyks olimpiada. 

Nuotoliniu būdu: 

2021 m. gegužės 6 d. 

15.00 val.    

2021 gegužės 7 d. 10 val.   

4. Knygelių skaitytojų šventė 

„Kaip atpažinti emocijas?“ 

Daiva Barauskienė  

Eglė 

Januškevičienė 

Aina Tumienė 

 

– 

Bus patikslinta (perkelta iš 

2021 m. balandžio 23 d.) 

 

– 

5. 14-oji 5–8 klasių mokinių 

Lietuvos biologijos 

olimpiada 

Aina Tumienė  

– 

Iki 2021 m. gegužės 10 d. 

(dalyvių registracijos forma 

bus atsiųsta) 

2021 m. birželio 4 d 

nuotoliniu būdu. 

6.  Virtualus žaidimas Rasa Gražienė Išankstinė registracija Nuotoliniu būdu 2021 m.  

https://anyksciuspt.lt/
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


„PAŽINK ANYKŠČIŲ 

REGIONINĮ PARKĄ“ 

Aina Tumienė el.paštu 

rasa.graziene@anyksciu

parkas.lt 

gegužės 3–20 d.  – 

7. 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/respub

likinio-ikimokyklinio-ir-

priesmokyklinio-amziaus-

vaiku-kurybinio-projekto-

gamta-ikvepia-ruduo-

ziema-pavasaris-vasara-

nuostatai/  

 

 
 

 

mailto:rasa.graziene@anyksciuparkas.lt
mailto:rasa.graziene@anyksciuparkas.lt
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/
https://anyksciuspt.lt/respublikinio-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-amziaus-vaiku-kurybinio-projekto-gamta-ikvepia-ruduo-ziema-pavasaris-vasara-nuostatai/

