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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANO 2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIUI PAPILDYMAS 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

24 10 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

studentai  

Vita 

Abraškevičienė 
Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono 

savivaldybės programos  

,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

24 15:30 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Svėdasų J. Tumo -

Vaižganto 

gimnazijos 

bendruomenė: tėvai, 

pedagogai, kt. 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono 

savivaldybės programos  

,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

25 15:30 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Antano Vienuolio 

progimnazijos 

bendruomenė: tėvai, 

pedagogai, kt. 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono 

savivaldybės programos  

,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

11-26 

12-17 
14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa  

,,Skaitmeninio (kompiuterinio) 

raštingumo programa“ (40 val.). Lektorė: 

pedagogė praktikė Irma Stasiukaitienė 

Troškūnų K. 

Inčiūros pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu Dalyvio mokestis 

 



30 15:30 

Paskaita ,,Sveika mityba pagal metų 

laikus“. Lektorius: Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto lektorius Virgilijus 

Skirkevičius 

Kavarsko 

pagrindinės 

mokyklos-

daugiafuncio centro 

bendruomenė: tėvai, 

pedagogai, kt. 

darbuotojai 

Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu  

Nemokama, finansuojama 

Anykščių  rajono 

savivaldybės programos  

,,Visuomenės sveikatos 

projektų vykdymas“ projekto 

,,Gyventojų sveikos mitybos 

mokymas“ lėšomis. 

30 14:00 

Psichologų ir socialinių pedagogų 

metodinio būrelio užsiėmimas 

„Socioemocinis vaikų ugdymas 

naudojant TOC įrankius“. Metodinio 

būrelio pirmininkė Julija Tuskenienė (1 

val.) 

Psichologai ir 

socialiniai 

pedagogai 

Vida 

Krasauskienė 

Anykščių Antano 

Vienuolio 

progimnazija 

Nemokamas 

Registracija iki lapkričio 

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 Atsakingas Paraiškų arba darbų 

pateikimo laikas 

(elektronines paraiškas 

teikti Švietimo 

pagalbos tarnybai) 

Renginio data ir vieta Šalies etapo data ir vieta 

1. Giesmių šventė. Šv. Cecilija. Daiva Kuprionienė 

Angelė Užusienienė 

 

-  

2021 m. lapkričio 30 d. 14.00 val.  

Nuotoliniu būdu, naudojant Zoom 

platformą 

 

 

 

-  

 

http://www.semiplius.lt/

