PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. V-112
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANO 2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIUI
Diena

3

4

5

5, 8, 10,
15, 17,
22, 24,
29

Valanda

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

8:00

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymo
programa“ (40 val.), edukacinė išvyka Antano Vienuolio
,,Kultūrinės kompetencijos ugdymas: J. progimnazijos
Miltinio įkvėpti“. Programos vadovė: pedagogai
Antano
Vienuolio
progimnazijos
pavaduotoja Jolanta Bakšienė (8 val.)

12:00

9:00–16:15

15:30

Atsakingas

Vieta

Pastabos

Daiva Žiogienė

Panevėžio
kultūros ir
Dalyvio mokestis
meno įstaigos

Kvalifikacijos tobulinimo programos
„Biologinė
įvairovė
saugomose
teritorijose“ (40 val.) modulis – seminaras Biologijos,
,,Antropocenas:
žmogaus
poveikis geografijos
aplinkai“. Lektorius: Lietuvos geografas, mokytojai
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos
prezidentas Rytas Šalna (8 val.)

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Seminaras ,,Lytinė tapatybė ir seksualinė
orientacija. Kaip su šiais klausimais
dirbti švietimo pagalbos specialistams?“.
Lektorė: Lytiškumo ugdymo žmogaus
teisių edukatorė Lina Januškevičiūtė (8
val.)

Vita
Abraškevičienė

Nuotoliniu
būdu

Vita
Abraškevičienė

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Klasių auklėtojai,
spec. pedagogai,
socialiniai
pedagogai,
psichologai

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

Dalyvio mokestis
Registracija iki lapkričio
3 d.

Nemokamas
Registracija iki lapkričio
4 d.

Registracija baigta
Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi

programų projekto
„Tobulėkime kartu“ lėšomis.
Registracija registracija baigta

3, 8, 10,
15, 17,
22, 24,
29

17:10

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

Aina Tumienė

Nuotoliniu
būdu

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

4, 9, 11,
16, 18,
23, 25,
30

3, 9, 23

10

10–16

17:10

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

9:30

Trečiojo amžiaus
Dailės terapijos užsiėmimai. Programos universiteto
vadovė Monika Tekutienė
studentai

15:00

Lietuvių kalbos, dorinio ir karjeros ugdymo
mokytojų
metodinis
užsiėmimas Lietuvių kalbos,
,,Kultūrinės
kompetencijos
aprašo dorinio ir karjeros Aina Tumienė
pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina ugdymo pedagogai
Tumienė (1 val.)

Trumpalaikiai
jungtiniai
mokymai Atėnuose, Graikija

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

Aina Tumienė

Nuotoliniu
būdu

Vita
Abraškevičienė

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Nemokamas
Finansuojamas Erasmus+“
programos KA2 projekto
,,Muzika, šokis, multimedia“
lėšomis

Nuotoliniu
būdu

Nemokamas

,,Analog
people
Limited
Partnership“,
Atėnai,
Graikija

Nemokamas
Finansuojamas
Erasmus+“ programos
KA2 projekto ,,Muzika,
šokis, multimedia“
lėšomis

Projekto partneriai
darbuotojų iš Lietuvos, Italijos,
Daiva Žiogienė
Graikijos,
Portugalijos

Registracija iki 9 d.

11

15

15:00

9:00–12:00

15–21

16

16, 18,
23, 25,
30

17

15:00

Anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų
mokytojų
metodinis
užsiėmimas Anglų, vokiečių,
,,Kultūrinės
kompetencijos
aprašo rusų, prancūzų
pristatymas“. AŠPT metodininkė Aina kalbų mokytojai
Tumienė (1 val.)

Aina Tumienė

Nuotoliniu
būdu

Konsultacinė diena Anykščių Jono
Biliūno gimnazijoje.
Konsultuoja Mokyklos
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos bendruomenė
specialistai.

Vita
Abraškevičienė

Jono Biliūno
Nemokama
gimnazija

Neformaliojo
2021 metų suaugusiųjų mokymosi suaugusiųjų
savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokymo švietėjai,
mokaisi!“ (atskira programa)
suaugusieji

Aina Tumienė

Anykščių
rajono
neformaliojo
suaugusiųjų
mokymo
įstaigose

Pradinio, technologijų, dailės, muzikos,
menų ugdymo mokytojų metodinis
užsiėmimas ,,Kultūrinės kompetencijos
aprašo pristatymas“. AŠPT metodininkė
Aina Tumienė (1 val.)

Aina Tumienė

Nuotoliniu
būdu

Pradinio ugdymo,
technologijų,
dailės, muzikos,
menų mokytojai

10:00

Mokinių savipagalbos klubo užsiėmimai

Mokiniai

Daiva Žiogienė

Švietimo
pagalbos
tarnyba

11:00

Erasmus+ KA1 projekto ,,Kritinio
mąstymo
bei
medijų
raštingumo
kompetencijų svarba suaugusiųjų švietėjui“
gerosios patirties renginys ,,Kritinis
mąstymas ir problemų sprendimas
suaugusiųjų švietime“

Neformaliojo
suaugusiųjų
mokymo švietėjai,
suaugusieji

Aina Tumienė

Nuotoliniu
būdu

Nemokamas
Registracija iki 10 d.

Nemokamas

Nemokamas
Registracija iki 15 d.

Nemokama, finansuojama
projekto
,,Anykščių rajono
savivaldybės mokyklų
pažangos
skatinimas diegiant vaiko
emocinės gerovės aplinkos
(VEGA) modelį“ lėšomis

Nemokamas
Registracija iki 16 d.

Registracija iki lapkričio 16 d.

17

18

18, 19

17:30

Paskaita ,,Psichinės sveikatos gerinimas“. Tėvai
Lektorė: konsultantė Rūta Gudmonaitė

9:00

Konsultacinė diena Anykščių Antano
Baranausko pagrindinėje mokykloje. Mokyklos
Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos bendruomenė
tarnybos specialistai.

10:00

18
15:00–18:00
24

23

15:00

Mokymai ,,Kelionė į savo ateitį“. Jono Biliūno
Lektorius: Saviugdos ir sveikatingumo gimnazijos
akademijos lektorius Kęstutis Skauminas mokiniai
(40 val.)

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymo
programa“ (40 val.) modulio –seminaro Pedagogai
,,Kultūrinės kompetencijos ugdymas“.
Lektorės: Rūta Norkūnė,
Viola
Klimčiauskaitė (6 val.)

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono
savivaldybės programos Nr.
9.1.2.23 „Gyventojų saugumo
stiprinimas“ projekto ,,Stiprūs
tėvai – stipri visuomenė“
lėšomis.

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Vita
Abraškevičienė

Antano
Baranausko
pagrindinė
mokykla

Nemokamas

Daiva Žiogienė

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Nemokamas,
finansuojama projekto
Nr. 08.6.1. –ESFAT92701-0399 ,,Profesinio
orientavimo ir
konsultavimo kūrybinės
dirbtuvės“ lėšomis

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Iniciatyvių mokytojų klubo renginys
„Ritmavimas ir aktyvūs muzikos
metodai pamokoje“. Pedagogės praktikė Muzikos mokytojai Aina Tumienė
metodininkė Vilė Mikučionytė ir vyr.
mokytoja Ingrida Spundzevičienė

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Nemokamas
Registracija iki lapkričio
17 d.

Nemokamas
Registracija iki lapkričio
22 d.

23

15:00

Biologijos, chemijos, fizikos mokytojų Biologijos,
metodinis
užsiėmimas
,,Kultūrinės chemijos, fizikos
kompetencijos aprašo pristatymas“. mokytojai
AŠPT metodininkė Daiva Žiogienė (1 val.)

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Nemokamas
Registracija iki lapkričio
22 d.
Registracija iki lapkričio 22 d.

23

25

29

30

17:30

14:00

Paskaita ,,Psichinės sveikatos gerinimas“. Tėvai
Lektorė: konsultantė Rūta Gudmonaitė

Grupinė konsultacija ,,Savivaldaus
mokymo dienos planavimas ir
įgyvendinimas“. Lektorės: Dr. Ramutė
Gaučaitė, dr. Aušra Kazlauskienė

Kavarsko
pagrindinės
mokyklosdaugiafunkcio
centro pedagogai

15:00

Geografijos, istorijos, ekonomikos, fizinio
ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas
,,Kultūrinės
kompetencijos
aprašo
pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva
Žiogienė (1 val.)

Geografijos,
istorijos,
ekonomikos,
fizinio ugdymo
mokytojai

15:00

Matematikos, informacinių technologijų
mokytojų
metodinis
užsiėmimas
,,Kultūrinės
kompetencijos
aprašo
pristatymas“. AŠPT metodininkė Daiva
Žiogienė (1 val.)

Matematikos,
informacinių
technologijų
mokytojai

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Daiva Žiogienė

Nuotoliniu
būdu

Nemokamas, finansuojama
Anykščių rajono
savivaldybės programos Nr.
9.1.2.23 „Gyventojų saugumo
stiprinimas“ projekto ,,Stiprūs
tėvai – stipri visuomenė“
lėšomis.

Registracija baigta
Dalyvio mokestis

Nemokamas
Registracija iki lapkričio
26 d.

Nemokamas
Registracija iki 29 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. LAPKRIČIO MĖNESIUI

Eil.
nr.

Renginio pavadinimas

1. 33-ioji Lietuvos mokinių
informatikos olimpiada
(8, 9–12/I-IV gimnazijos
kl.)

Atsakingas

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

Renginio data ir vieta

Šalies etapo
data ir vieta

Aina Tumienė

Daugiau informacijos
http://www.lmio.mii.vu.lt/

I etapas 2021 m. lapkričio 12 d.,
II etapas 2021 m. gruodžio 14 d.,
III etapo l dalis 2022 m. sausio
28 d.
Vyks nuotoliniu būdu.

2022 m.
kovo 25–26 d.

Užduotys pateikiamos Lietuvos
etikos mokytojų asociacijos
interneto puslapyje
(www.etikai.lt), siunčiamos
mokytojams, LEMA nariams el. paštu

2021 m. lapkričio
mėn.
Vyks nuotoliniu būdu

2021 m.
lapkričio mėn.

2021 m.
lapkričio 8 d. –
gruodžio 3 d.
darbo dienomis.

2. Respublikinis etikos
Aina Tumienė
konkursas 7–8 klasių
mokiniams ,,Šalia manęs –
kitas žmogus“
3. Informatikos ir
informacinio
mąstymo konkursas
„Bebras“, I etapas, 1–12
klasės

Ugdymo įstaigos Konkurso I etapo rezultatų
paskelbimas 2021 m. gruodžio 15 d.
Daugiau informacijos www.bebras.lt

Visose mokyklose arba vyks
nuotoliniu būdu

4. AŠPT iniciatyva
„Kūrybiškumo galerija“.
Anykščių r. socialinių
paslaugų centro Dienos
centro asmenims su
negalia paroda „Piešiniai,
tapyti ebru technika“.

Rūta Dilienė
Aina Tumienė

Įstaigos kviečiamos dalyvauti ir
registruotis iniciatyvoje el. paštu
aina.tumiene@anyksciuspt.lt Daugiau:
https://anyksciuspt.lt/anyksciusvietimo-pagalbos-tarnyboje-startavonauja-iniciatyva-kurybiskumo-galerija/

2021 m. spalio 28 – lapkričio 14
d.
Anykščių švietimo pagalbos
tarnyba, Muziejaus g. 20,
Anykščiai

5. Respublikinė kūrybinių
darbų nuotraukų paroda
„Pasakų namelis“

Gitana
Ramanauskienė,
Erika Šaučiūnė
Aina Tumienė

Registracija baigta.

Darbai eksponuojami nuo 2021
m. lapkričio 8 d. interneto
svetainėse
www.eglute.anyksciai.lm.lt/Paro
dos/Pasakunamas ir
www.anysciuspt.lt

6. Anykščių rajono vaikų
piešinių paroda
„Laiminga vaikystė“

Ina Jasiukonienė Registracija iki 2021 m. lapkričio 8 d.
Greta Gražienė siųsti užpildytą dalyvio anketą ir
Aina Tumienė
kūrybinius darbus į Anykščių švietimo
pagalbos tarnybą adresu Muziejaus g.
20, Anykščiai.
Nuostatai: www.anyksciuspt.lt

7. Anykščių rajono ugdymo Vilma Žvybienė
Vida Uginčienė
įstaigų pradinių klasių
Aina Tumienė
individualių ugdymo
poreikių turinčių mokinių
virtuali kūrybinių darbų
paroda „Mano draugas
yra...“

Registracija iki 2021 m. lapkričio 22
d. el.p.
vida.uginciene@troskunai.anyksciai.l
m.lt arba
vilma.zvybiene@troskunai.anyksciai.l
m.lt

Darbai eksponuojami 2021 m.
lapkričio 15 – gruodžio 15 d.
Anykščių švietimo pagalbos
tarnyboje, Muziejaus g. 20,
Anykščiai ir virtualiai
www.anyksciuspt.lt
Nuo 2021 m. gruodžio 16 d. –
Utenos apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriuje, Donelaičio g.
10, Utena.
Darbai eksponuojami 2021 m.
lapkričio 29 d. – gruodžio 23 d.
Anykščių švietimo pagalbos
tarnybos interneto svetainėje
https://www.anyksciuspt.lt/

Nuostatai: https://anyksciuspt.lt/wpcontent/uploads/2021/10/Kurybiniudarbu-paroda-Mano-draugas-yra...1.pdf
8. Virtualių gamtos pamokų
ciklas 7–8 ir 9–10 kl.
mokiniams „Pažintis su
gamtininku”. Teriologo,
mikologo, ornitologo,
herpetologo profesijos.

Rasa Gražienė
Aina Tumienė

Registracija iki 2021 lapkričio 17 d.
el.p. aina.tumiene@anyksciuspt.lt

Nuotoliniu būdu:
2021 m. lapkričio 19 d. 10.45 val.
„Pažintis su mikologu“ (lekt.
mikologė Eglė Semaškaitė).
2021 m. lapkričio 23 d. 10.45 val.
„Pažintis su ornitologu“ (lekt.
Gintarė Grašytė).
2021 m. lapkričio 24 d. 10.45 val.
„Pažintis su herpetologu“ (lekt.
Gerardas Paškevičius).

2021 m. lapkričio 25 d. 10.45 val.
„Pažintis su teriologu“ (lekt.
Remigijus Karpuška).
9. Interaktyvus žaidimas
„Pažink Anykščių
regioninį parką“

Rasa Gražienė
Aina Tumienė

Išankstinė registracija
aina.tumiene@anyksciuspt.lt ,
rasa.graziene@anyksciuparkas.lt

2021 m. spalis – lapkritis
Anykščių regioninio parko
ekspozicijų salėje (dalyvio
mokestis 1 eur) arba nuotoliniu
būdu (nemokamai).

