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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2022 M. GEGUŽĖS MĖNESIUI 

  

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta Pastabos 

2 9:00 

Konsultacinė diena Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijoje.  Konsultuoja 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

specialistai 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Jono Biliūno 

gimnazija 
 

3, 10, 

17, 24, 
13:00 

Psichologiniai grupiniai užsiėmimai 

vaikams ir paaugliams.  

Programos vadovė AŠPT psichologė Vida 

Krasauskienė 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos Specialiojo 

ugdymo skyriaus- 

daugiafunkcio centro 

ugdytiniai 

Vita 

Abraškevičienė 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos 

Specialiojo ugdymo 

skyrius-

daugiafunkcis 

centras 

Nemokami 

3, 10, 

17, 24, 

31 

8:00 Dailės terapijos užsiėmimai.  

Programos vadovė Monika Tekutienė 

Antano Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos 1–4 kl. 

mokiniai ukrainiečiai 

Vita 

Abraškevičienė 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 
Nemokami 

4 15:00 Dailės terapijos užsiėmimai.  

Programos vadovė Monika Tekutienė 
Suaugusieji Vita 

Abraškevičienė 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Nemokami, finansuojami 

Erasmus+“ programos KA2 

projekto ,,Muzika, šokis, 

multimedia“ lėšomis 

5–7 10:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Kamerinis  muzikavimas: ypatumai, 

skirtumai, panašumai muzikuojant 

Lietuvos ir Latvijos meno mokyklose“ 

Neformaliojo 

ugdymo pedagogai, 

muzikos mokytojai 
Daiva Žiogienė Meno mokykla Nemokama  



(40 val.). Lektorius Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos docentas Robertas 

Beinaris 

9, 20, 

24 
10:00 

Taikomojo elgesio terapijos (ABA) 

mokymai (120 val.).  

VšĮ ,,ISADD Lietuva“ lektoriai 

 

Pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokami, finansuojami 

projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos skatinimas 

diegiant vaiko emocinės gerovės 

aplinkos (VEGA) modelį“ 

lėšomis 

10 15:00 

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ mokymo dalyvių/mokytojų 

pasitarimas (2 val.). 

Pedagogai Vita 

Abraškevičienė 
Nuotoliniu būdu Nemokamas 

11 10:00 

Paskaita ,,Pasiruošimas 

ekstremaliosioms situacijoms Ukrainos 

karo akivaizdoje“ (2 val.). Lektorius 

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos specialistas Virgilijus Smailys 

Trečiojo amžiaus 

universiteto atstovai Daiva Žiogienė  
Švietimo pagalbos 

tarnyba Nemokama  

11 10:00 

Iniciatyvių mokytojų klubo renginys 

„Metodinių priemonių, skirtų 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, 

praktinis pritaikymas įtraukiojo 

ugdymo kontekste“ (2 val.). 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 
Vita 

Abraškevičienė 

Antano 

Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos 

Specialiojo 

ugdymo skyrius- 

daugiafunkcis 

centras 

Nemokamas 

12 9:00 

Paskaita „Asocialios asmenybės 

formavimasis ir pagalba jai“ (2 val.).  

Paskaitos pranešėja AŠPT psichologė Vida 

Krasauskienė  

Rokiškio švietimo 

centro ir rajono 

ugdymo įstaigų 

psichologai 

Vita 

Abraškevičienė 

Rokiškio švietimo 

centras 
Nemokama 



12 13:00 

Paskaita „Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais?“ (2 val. antras 

modulis) 

Paskaitos pranešėja Biržų lopšelio-

darželio „Drugelis“ direktoriaus 

pavaduotoja Ramunė Čigienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo  mokytojai 
Vita 

Abraškevičienė 

Biržų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki gegužės 10 

d. www.semiplius.lt 

(renginiai pagal vietą -  

pasirinkti Biržų rajono 

savivaldybė)  

16–18 14:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokinių ugdymo poreikių tenkinimas, 

naudojant kritinio mąstymo, IKT ir 

kinestetinio mokymosi metodus“ modulis 

,,Apribojimų teorijos (TOCfE) įrankių 

taikymas ugdant mokinių kritinį 

mąstymą“ (16 val.). Lektorė konsultantė 

pedagogė iš Lenkijos Marta Piernikowska  

Antano Vienuolio 

progimnazijos 

pedagogai 
Daiva Žiogienė 

Antano Vienuolio 

progimnazija  
Dalyvio mokestis 

16, 23, 

30 
9:00 

Socialinio emocinio ugdymo 

programa (144 val.). 

VšĮ ,,Arvydo švietimo ir mokymo centro“ 

lektoriai 

 
 

Pedagogai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokama, finansuojama 

projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos skatinimas 

diegiant vaiko emocinės gerovės 

aplinkos (VEGA) modelį“ 

lėšomis 

17 15:00 

Paskaita anglų kalbos mokytojams 

„Inclusive Teaching (Įtraukiamasis 

mokymas)“ (2 val.). Lektorė Miglė 

Ogorodnikovienė  

Anglų kalbos 

mokytojai Daiva Žiogienė Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

14 val. nuotoliniu būdu 

lektorė  

M. Ogorodnikovienė ves 

anglų kalbos konkursą 7–8 

klasių mokiniams 

19 9:00 

Konsultacinė diena Anykščių Antano 

Baranausko pagrindinėje mokykloje.  

Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai 

Mokyklos 

bendruomenė 
Vita 

Abraškevičienė 

Antano 

Baranausko 

pagrindinė 

mokykla 

 

http://www.semiplius.lt/


19 13:30 

Metodinė diena „Pirminių pedagoginių- 

psichologinių vertinimų išvadų 

pristatymas“. Pristato Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybos specialistai 

Švietimo pagalbos 

tarnybos ir Svėdasų 

Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

Debeikių skyriaus 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

Vita 

Abraškevičienė 

Svėdasų Juozo 

Tumo-Vaižganto 

gimnazijos 

Debeikių skyrius 

 

20 16:00 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo kompetencija ir praktiniai 

jos  ugdymo būdai“ modulis „Kūrybingas 

mokytojas – koks jis?“ (4 val.). Lektorė 

aktorė Nijolė Narmontaitė 

Antano Vienuolio 

progimnazijos 

pedagogai 
Daiva Žiogienė 

Antano Vienuolio 

progimnazija  
Dalyvio mokestis 

27 13:00 
Utenos STEAM atviros prieigos centro 

veiklų pristatymas–praktinis užsiėmimas 

(2,5 val.) 

Mokytojai, mokytojų 

padėjėjai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Vita 

Abraškevičienė 

Jono Biliūno 

gimnazija 
Nemokamas 

30 9:00 

Seminaras „Metodinės medžiagos PU 

pedagogams paketo pristatymas. 

Inovatyvios PU veiklos 

dokumentavimas naudojant IT“ (2 

modulis). Lektorė Daina Murauskienė, 

Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio 

,,Smalsutis“ direktorė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 
Vita 

Abraškevičienė 

Biržų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nuotoliniu būdu 

Dalyvio mokestis 

Registracija iki gegužės 24 

d. www.semiplius.lt 

(renginiai pagal vietą -  

pasirinkti Biržų rajono 

savivaldybė)  

31 15:00 Atnaujinto ugdymo turinio situacijos 

analizės rajone pristatymo renginys (2 val.) 

Metodinių būrelių 

pirmininkai 
Vita 

Abraškevičienė 
Nuotoliniu būdu Nemokamas 

http://www.semiplius.lt/


3, 10 

17, 24, 

31 

12:00 Mokinių savipagalbos klubo užsiėmimai  Mokiniai  Daiva Žiogienė 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Nemokami, finansuojami 

projekto  

,,Anykščių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos skatinimas 

diegiant vaiko emocinės gerovės 

aplinkos (VEGA) modelį“ 

lėšomis 

Gegužės mėn.  
Edukacinė solidarumo akcija ,,Parama 

Anykščių krašto ukrainiečių vaikams“ 

rajono ugdymo įstaigų bendruomenėse 

Ugdymo įstaigų 

mokiniai Daiva Žiogienė Ugdymo įstaigos 

Erasmus+ KA2 projektas 

„Inovatyvių metodų taikymas 

kritinio mąstymo ugdymui, 

naudojant Apribojimų teoriją“ 

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 2022 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. AŠPT iniciatyva „Kūrybiškumo 

galerija“ 
Anykščių Antano Vienuolio 

progimnazijos ir Antano Baranausko 

pagrindinės mokyklos neformalaus 

ugdymo būrelio „Pynimas iš vytelių“ 

kūrybinių mokinių darbų paroda. 

Anykščių r. socialinių paslaugų centro 

padalinio Dienos centro asmenų su 

negalia kūrybinių darbų paroda. 

Vita Abraškevičienė – Darbai eksponuojami  

Anykščių švietimo pagalbos 

tarnyboje 

 

 

http://www.semiplius.lt/


2. Rajono mokytojų ir švietimo 

darbuotojų diktanto konkursas, skirtas 

spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai paminėti 

Dangira Nefienė – 2022 m. gegužės 5 d.  

14.00 val., Anykščių L. ir S. 

Didžiulių muziejus 

 

3. Skaitymo skatinimo iniciatyva 

„Lietuva skaito!“ 

Bibliotekininkų 

metodinis būrelis 

– 2022 m. gegužės 7 d., 

Ugdymo įstaigos 

 

4. Viktorina „Esu europietis“ Vita Abraškevičienė 

Regina Talačkienė 

Iki 2022 m. gegužės 6 d. 

http://www.manosemi.lt/an

yksciai/  ir el. p. 

troskunu@gmail.com  

2022 m. gegužės 9 d.  

9.30 val., Anykščių r. 

Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazija 

Daugiau informacijos: 

 

https://anyksciuspt.lt  

5. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų vaikų kalbėjimo ir kalbos 

ugdymo žaidimų virtualus projektas 

„Lietuvių liaudies smulkiosios 

tautosakos elementai pirštukų 

žaidimuose“ 

Vijolė Bulotienė 

Vitalija Čypienė 

Registracija el .p. 

logopede@anyksciuziogeli

s.lt  

 

Projektas vykdomas 

2022 m. gegužės 9–30 d. 

Daugiau informacijos: 

https://anyksciuspt.lt 

 

6. Anykščių rajono lietuvių kalbos 

viktorina „Neieškok žodžio 

kišenėje“ 

Dalia Asačiovienė Iki 2022 m. gegužės 5 d.  

http://www.manosemi.lt/an

yksciai/  ir el. p.   

dalia_asacioviene@inbox.lt                                                   

2022 m. gegužės 12 d. 9.00 

val., Anykščių r. Svėdasų 

Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazija 

Daugiau informacijos: 

https://anyksciuspt.lt 

7. Anykščių rajono 1–2 klasių knygelių 

skaitytojų popietė „Atverkim pasakų 

duris“ 

Daiva Barauskienė 

Eglė Januškevičienė 

Iki 2022 m.gegužės 12 d.  

http://www.manosemi.lt/an

yksciai/ 

 

2022 m. gegužės 12 d.  

11.00 val., Anykščių L. ir S. 

Didžiulių viešoji biblioteka 

Daugiau informacijos: 

 

https://anyksciuspt.lt  

http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
mailto:troskunu@gmail.com
https://anyksciuspt.lt/
mailto:logopede@anyksciuziogelis.lt
mailto:logopede@anyksciuziogelis.lt
https://anyksciuspt.lt/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
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mailto:dalia_asacioviene@inbox.lt
https://anyksciuspt.lt/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
https://anyksciuspt.lt/


 

8. 

Anykščių miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų XI 

„Futboliuko žaidynės“ 

Anykščių vaikų 

lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 

Nuo 2022 m. gegužės 23 d. 

iki gegužės 31 d. 

http://www.manosemi.lt/an

yksciai/ ir el. p. 

metspindulelis@res.lt   

I etapas – nuo 2022 m. 

gegužės 1 d. iki 2022 m. 

gegužės 31 d. Anykščių 

miesto lopšeliai-darželiai. 

II etapas – 2022 m. birželio 3 

d. 10.00 val. Anykščių vaikų 

lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 

Daugiau informacijos: 

 

https://anyksciuspt.lt  

9. Prancūziškas piknikas 5–7 klasių 

mokiniams 

Jaunė Bimbienė 

Elvyra Samuolienė 

– 2022 m. gegužės 24 d. 14.00 

val., Anykščių miesto parkas 

 

 

 

http://www.manosemi.lt/anyksciai/
http://www.manosemi.lt/anyksciai/
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