PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. V-53
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2022 M. BIRŽELIO MĖNESIUI
Diena

1, 2

1

3

6, 14, 21

Valanda

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

10:00

Taikomojo elgesio terapijos (ABA)
Pedagogai
mokymai (120 val.).
VšĮ ,,ISADD Lietuva“ lektoriai

15:00

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio
būrelio pasitarimas „Bendrojo ugdymo Dailės ir technologijų Vita
Abraškevičienė Švietimo pagalbos
mokytojų bendrųjų ir dalykinių mokytojai
tarnyba
Irutė
kompetencijų tobulinimas“ (2 val.)
Aleknavičienė

14:00

Biologijos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas
„Bendrojo
ugdymo Biologijos mokytojai
mokytojų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ (2 val.)

13:00

Antano Baranausko
Psichologiniai grupiniai užsiėmimai pagrindinės
mokyklos Specialiojo Vita
vaikams ir paaugliams.
Programos vadovė AŠPT psichologė Vida ugdymo skyriausAbraškevičienė
daugiafunkcio
centro
Krasauskienė
ugdytiniai

Švietimo pagalbos
Daiva Žiogienė tarnyba

Pastabos
Nemokami, finansuojami projekto
,,Anykščių rajono savivaldybės
mokyklų
pažangos
skatinimas
diegiant vaiko emocinės gerovės
aplinkos (VEGA) modelį“ lėšomis

Vita
Abraškevičienė Jono Biliūno
gimnazija
Rasytė
Gaidienė
Antano Baranausko
pagrindinės
mokyklos
Specialiojo ugdymo
skyriusdaugiafunkcis
centras

Nemokami

7, 14, 21,
28

7, 14, 21,
28

7

7

9

15

8:00

Dailės terapijos užsiėmimai.
Programos vadovė Monika Tekutienė

Antano Baranausko
pagrindinės
Švietimo pagalbos
Vita
mokyklos 1–4 kl.
Abraškevičienė tarnyba
mokiniai ukrainiečiai
Švietimo pagalbos
Daiva Žiogienė tarnyba

12:00

Mokinių savipagalbos klubo užsiėmimai

13:00

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos Anykščių r. ir
specialistų gerosios patirties sklaida.
Molėtų r. švietimo
Pranešėja
AŠPT
direktorė
Vita pagalbos specialistai
Abraškevičienė.

13:00

Paskaita
„Darbas
su
traumą
išgyvenusiais
vaikais
ankstyvuoju
laikotarpiu“ (2 val.).
Paskaitos pranešėja AŠPT psichologė Vida
Krasauskienė

10:00

Seminaras
,,Erdvinių
vaizdinių
formavimas“ (6 val.). Lektorės pedagogės Spec. pedagogai,
praktikės:
Vilma
Žvybienė,
Vida logopedai
Uginčienė

Troškūnų K.
Daiva Žiogienė Inčiūros gimnazija

8:30

Kvalifikacijos tobulinimo programos
„Biologinė
įvairovė
saugomose
teritorijose“ (40 val.) modulis – edukacinis Biologijos,
užsiėmimas ,,Natura 2000 mūsų geografijos, fizinio
kaimynystėje – gamtos vertybės ugdymo mokytojai
Anykščių
regioniniame
parke“
Lektorius Life projekto „Natura 2000

Anykščių
Daiva Žiogienė regioninio parko
direkcija

Mokiniai

Nemokami

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

Molėtų švietimo
Vita
Abraškevičienė pagalbos tarnyba

Nemokama

Anykščių r. ir
Molėtų r. švietimo
Molėtų švietimo
Vita
pagalbos specialistai, Abraškevičienė pagalbos tarnyba
pedagogai

Nemokama

Nemokamas
Registracija iki birželio 8 d.

Dalyvio mokestis
Registracja iki birželio 10 d.

tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“
metodinio analitinio centro vadovas Dalius
Dapkus (6 val.)

16

13:00

Tarpvalstybinis projekto partnerių
susitikimas

19–22

21

21–22

Paskaita „Inovatyvus ikimokyklinis
ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio
ugdymo
metodinės
medžiagos
priemonių rinkiniais?“ (2 val. antras Ikimokyklinio
ugdymo mokytojai
modulis).
Paskaitos pranešėja Biržų lopšeliodarželio
„Drugelis“
direktoriaus
pavaduotoja Ramunė Čigienė

15:00

Projekto partneriai iš
Lietuvos, Italijos,
Graikijos,
Portugalijos

Vita
Abraškevičienė

Biržų švietimo
pagalbos tarnyba
Nuotoliniu būdu

Švietimo pagalbos
Daiva Žiogienė tarnyba

Fizikos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas
„Bendrojo
ugdymo Fizikos mokytojai
mokytojų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ (2 val.)

Vita
Abraškevičienė Nuotoliniu būdu
Vlada
Dovydėnienė

Kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Mokinių ugdymo poreikių tenkinimas,
naudojant kritinio mąstymo, IKT ir Antano Vienuolio
kinestetinio mokymosi metodus“ modulis progimnazijos
,,Kinestetinio
mokymo(si)
stilius, pedagogai
metodai“ (16 val.).
Lektorė
pedagogė
praktikė
Iveta
Ambrulaitienė

Šilutės Pamario
Daiva Žiogienė progimnazija

Dalyvio mokestis
Registracija iki birželio 10 d.
www.semiplius.lt (renginiai
pagal vietą - pasirinkti Biržų
rajono savivaldybė)

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

Dalyvio mokestis

Data bus
patikslinta

17:30

Suaugusių asmenų iš Ukrainos lietuvių Suaugę asmenys iš
Ukrainos
kalbos mokymas

Švietimo pagalbos
Vita
Abraškevičienė tarnyba

Nemokami

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. BIRŽELIO 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 bendrojo ugdymo Vaida Pranckūnaitė
mokyklų 5–6 klasių mokinių viktorina Daiva Žiogienė
,,Sveikata – didžiausias turtas“

Iki 2022 m. birželio 3 d. 2022 m. birželio 7 d. 9:00 val.
http://www.manosemi.lt Antano Baranausko pagrindinė
mokykla
/anyksciai/

2.

Anykščių rajono 8 klasių mokinių Kristina Karvelytė
anglų kalbos konkursas „Enjoy Daiva Žiogienė
English“

Iki 2022 m. birželio 5 d. 2022 m. birželio 8 d. 13:00 val. Daugiau informacijos:
http://www.manosemi.lt Antano Vienuolio progimnazija https://anyksciuspt.lt
/anyksciai/

3.

Anykščių rajono 5 klasių mokinių Jurgita Blažienė
matematinės varžytuvės
Daiva Žiogienė

Iki 2022 m. birželio 10 d. 2022 m. birželio 14 d. 11:00
Daugiau informacijos:
http://www.manosemi.lt val.
https://anyksciuspt.lt
/anyksciai/
Antano Vienuolio progimnazija

Daugiau informacijos:
https://anyksciuspt.lt

4.

AŠPT iniciatyva „Kūrybiškumo Vita Abraškevičienė
galerija“:
Anykščių rajono vaikų piešinių paroda
„Mano teisės ir pareigos“,
Anykščių r. socialinių paslaugų centro
padalinio Dienos centro asmenų su
negalia kūrybinių darbų paroda.

–

Darbai eksponuojami Anykščių
švietimo pagalbos tarnyboje

