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PATVIRTINTA
RENGINIŲ PLANAS 2017 M. BALANDŽIO MĖNESIUI
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-23

Eil
Nr.

Programos pavadinimas

1.

Anykščių
rajono
mokinių
konferencija
„Mokinių
gamtotyriniai darbai Anykščių
regioniniame parke“ (6 ak. val.)
Seminaras
„Klasikinių
ir
šiuolaikinių mokymo metodikų
dermė
atnaujintoje
gamtos
mokslų
vadovėlių
serijoje
Eureka! 5–6 klasėms“ (6 ak. val.)
Pozityvios tėvystės kursai (20 ak.
val.)

2.

3.

4.

5.

6.

Lektorius

Dalyviai

Laikas

Vieta

Registracija

Pastabos

Anykščių regioninio parko
specialistė Rasa Gražienė

Pedagogai

Balandžio 5 d.
11 val.

Anykščių
regioninio
parko direkcija

Registracija iki
balandžio 4 d.

Nemokama

Edvardas Baleišis, gamtos
mokslų projektų vadovas,
leidykla „Briedis“

Gamtos mokslų
(biologijos,
fizikos, chemijos,
geografijos
mokytojai
Tėvai

Balandžio 5 d.
13.30 val.

Anykščių
regioninio
parko direkcija

Registracija iki
balandžio 3 d.

Dalyvio
mokestis

Švietimo
pagalbos
tarnyba
Švietimo
pagalbos
tarnyba

Registracija
baigta

Nemokama

Pradinio ugdymo
mokytojai

Balandžio 5, 12,
19, 26 d.
17.15 val.
Balandžio 6 d.
10 val.

Registracija iki
balandžio 3 d.

Nemokama

Logopedai, spec.
pedagogai

Balandžio 6 d.
11 val.

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Mokyklos
bendruomenė

Balandžio 6 d.
12 val.

Anykščių r.
Kurklių
Stepono Kairio
pagrindinė
mokykla

Registracija iki
balandžio 6 d.

Dalyvio
mokestis

AŠPT psichologė
Neringa Grybienė

Seminaras „Be sienų tarp dalykų“ Šiaulių Centro pradinės
(6 ak. val.)
mokyklos mokytoja
metodininkė Rasa Vilutienė,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Saulius Vilutis
Metodinis pasitarimas „Specialiųjų Vyr. spec. pedagogė
poreikių
mokinių
skaitymo, Vilma Žvybienė
rašymo ir kalbėjimo ugdymas
logopedo, specialiojo pedagogo
užsiėmimų metu.“ (2 ak. val.)
Seminaras „Skaitymo gebėjimų Mokytoja ekspertė
ugdymas per įvairių dalykų Dangira Nefienė
pamokas“ (6 ak. val.)
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7.

Seminaras „Mokinių individuali Šiaulių universiteto,
pažanga,
vertinimas
ir edukologijos fakulteto,
įsivertinimas“ (6 ak. val.)
ugdymo sistemų katedros
lektorė, išorės vertintoja
Margarita Vilkonienė

Mokyklos
bendruomenė

Balandžio 10 d.
10 val.

8.

Seminaras „Emociškai saugios
mokyklos kūrimas: emocinio
intelekto lavinimas mokykloje
ugdant
socialines
emocines
kompetencijas“ III modulis (6 ak.
val.)
Seminaras
„Brandos
darbo
rengimo
metodologiniai
reikalavimai
ir
vertinimo
kriterijai“ (6 ak. val.)
Seminaras
,,Pasaka
vaiko
gyvenime“ (6 ak. val.)

Psichologė
Rūta Vansevičiūtė

Mokyklos
bendruomenė

Balandžio 10 d.
10 val.

Dr. Ilona Valantinaitė

Vidurinių,
gimnazijų
mokyklų dalykų
mokytojai
Ikimokyklinio,
pradinio ugdymo
pedagogai
Istorijos
mokytojai ir kiti
besidomintys
Suaugusieji

Balandžio 10 d.
17.10 val.

Dailės mokytojai

Balandžio 11 d.
11 val.

Klasių auklėtojai

Metodinės
tarybos nariai,
mokyklų
metodinių tarybų

9.

10.

Teatro ir retorikos mokytoja
ekspertė, psichodramos
vadovė Vida Lipskytė
Audronius Ažubalis

11.

Paskaita „Lietuvos užsienio
politika: praeitis, dabartis ir nauji
iššūkiai“ (2 ak. val.)

12.

Paskaita
„Viešojo
kalbėjimo Teatro ir retorikos mokytoja
pradžiamokslis“ (3 ak. val.)
ekspertė, psichodramos
vadovė Vida Lipskytė
Edukacinė
išvyka
„Teminės Kauno dailės gimnazijos
integracijos
svarba
ugdant mokytojai
aukštesniuosius
mąstymo
gebėjimus dailės pamokose“ (6 ak.
val.)
Seminaras „Interaktyvių metodų Teatro ir retorikos mokytoja
panaudojimas klasės valandėlių ir ekspertė, psichodramos
tėvų susirinkimų metu“ III vadovė Vida Lipskytė
modulis (6 ak. val.)
Edukacinė išvyka į švietimo parodą
„Sužinokime.
Tobulėkime.
Veikime“ (6 ak. val.)

13.

14.

15.

Anykščių r.
Kavarsko
pagrindinė
mokykladaugiafunkcis
centras
Anykščių
Antano
Vienuolio
progimnazija

Registracija iki Dalyvio
balandžio 10 d. mokestis

Registracija
baigta

Dalyvio
mokestis

Balandžio 10 d.
11 val.

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Registracija iki
balandžio 3 d.

Dalyvio
mokestis

Balandžio 10 d.
12 val.

Švietimo
pagalbos
tarnyba
Švietimo
pagalbos
tarnyba

Registracija iki
balandžio 7 d.

Dalyvio
mokestis

Registracija iki
balandžio 7 d.

Nemokama

Švietimo
pagalbos
tarnyba
Kauno dailės
gimnazija

Registracija iki
balandžio 5 d.

Dalyvio
mokestis

Registracija iki
balandžio 7 d.

Dalyvio
mokestis

Balandžio 11 d.
11 val.

Švietimo
pagalbos
tarnyba

Registracija
baigta

Dalyvio
mokestis

Balandžio 12 d.
8 val.

Radviliškio
Vinco
Kudirkos
pagrindinė

Registracija iki
balandžio 6 d.

Dalyvio
mokestis

Balandžio 10 d.
15 val.
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16.

Seminaras „Motyvacijos mokytis Psichologė
stiprinimo būdai“ (6 ak. val.)
Rūta Vansevičiūtė

pirmininkai
Mokyklos
bendruomenė

17.

Edukacinė išvyka į švietimo parodą
„Sužinokime.
Tobulėkime.
Veikime“ (6 ak. val.)

18.

mokykla
Balandžio 12 d.
10.30 val.

Anykščių r.
Kavarsko
pagrindinė
mokykladaugiafunkcis
centras

Registracija iki Dalyvio
balandžio 12 d. mokestis

Ugdymo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai

Balandžio 13 d.
8 val.

Registracija iki
balandžio 6 d.

Mini mokymai „Atliekų tvarkymo VšĮ Žaliasis taškas lektorė
alternatyvos.
Ugdymas
per
kūrybiškumo vystymą“ (4 ak.
val.)

Technologijų,
biologijos,
chemijos,
ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai

Balandžio 13 d.
10 val.

Radviliškio
Vinco
Kudirkos
pagrindinė
mokykla
Švietimo
pagalbos
tarnyba

19.

Konsultacinė diena Anykščių r. AŠPT specialistės
Traupio pagrindinėje mokykloje

Mokyklos
bendruomenė

Balandžio 20 d.
9 val.

20.

Paskaita
„Vienkartinės
ir
dezinfekcijos priemonės grožio ir
sveikatos profesionalams“ (2 ak.
val.)

Įvairių sričių
specialistai
(kosmetologai,
kirpėjai,
masažuotojai ir kiti
grožio,
sveikatinimo
meistrai

Balandžio 20 d.
10 val.

21.

Konsultacinė diena Anykščių r. AŠPT specialistės
Debeikių pagrindinėje mokykloje

Mokyklos
bendruomenė

Balandžio 21 d.
9 val.

22.

Viktorina „Gatvėje būki atsargus, Auklėtoja metodininkė
šito mokyk ir kitus“ (2 ak. val.)
Aldona Urbonienė,
vyr. auklėtoja Genovaitė
Dubauskienė

Priešmokyklinio
amžiaus vaikai

Balandžio 27 d.
10 val.

Young Living konsultantės
Sigita Masiukienė, Jolanta
Puzienė
MB Beautyfor konsultantė
Edita Ruškuvienė

Anykščių r.
Traupio
pagrindinė
mokykla
Švietimo
pagalbos
tarnyba

Anykščių r.
Debeikių
pagrindinė
mokykla
Anykščių
lopšelis darželis
„Žilvitis“

Dalyvio
mokestis

Registracija iki Nemokama
balandžio 13 d.

Registracija iki Nemokama
balandžio 19 d.

Registracija iki Vadovaujan
balandžio 27 d. tis pagal
numatytą
metodinės
veiklos
plano
priemonę

Registracija į renginius adresu www.semiplius.lt.
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