PATVIRTINTA
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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2019 M. BIRŽELIO MĖNESIUI
Diena

05

06

06

07

Valanda

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Atsakingas

Vieta

Pastabos

10:00

Seminaras „Skaitomo turinio svarba
šiandienos mokykloje: Informacinio
raštingumo įgūdžiai savarankiškam
mąstymui ir biblioterapija, kaip
Bibliotekininkai
metodas lavinti emocinį intelektą bei
empatiją“. Lektorė Lietuvos aklųjų
biblioteka IIC vadovė Dalia Balčytytė (8
ak. val.)

Daiva
Žiogienė

Registracija baigta
Anykščių Jono Biliūno
gimnazija
Dalyvio mokestis

Valstybės
tarnautojai

Daiva
Žiogienė

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Registracija baigta

09:00

Seminaras „Analitinis kūrybinis
mąstymas“. Lektorius, konsultantas
Juris Belte (8 ak. val.)

12:00

„Socialinių pedagogų ir psichologų
metodinio būrelio pasitarimas“.
Metodinio būrelio pirmininkė Jolita
Baltrūnaitė (2 ak. val.)

Socialiniai
pedagogai,
psichologai

Gražina
Talačkienė

Vieta bus patikslinta

Registracija iki birželio 6 d.

Daiva
Žiogienė

Ignalinos gimnazija,
Mokyklos g. 6,
Ignalina

Registracija baigta

8:30

Edukacinė išvyka „Metodinės veiklos
dermė
bei
priemonės
mokinių
Metodinių
pasiekimų gerinimui“. Programos
būrelių
vadovė Anykščių švietimo pagalbos
pirmininkai
tarnybos metodininkė Daiva Žiogienė (6
ak. val.)

Dalyvio mokestis

Dalyvio mokestis

07

12

13

27

28

10:30

Paskaita „Būk išmanus gamtoje“.
Paskaitos pranešėjas LMNŠC Gamtinio
Pedagogai
ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas
Almantas Kulbis (2 ak. val.)

10:00

Seminaro ,,Gamtamokslinio tyrinėjimo
priemonės pradinėse klasėse: turinys,
galimybės ir iššūkiai“ refleksija.
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Zita Vilkončienė (2 ak. val.)

10:00

„Logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinis pasitarimas“. Organizuoja Logopedai, spec. Virginija
metodinio būrelio pirmininkė Vilma pedagogai
Kučienė
Žvybienė (2 ak. val.)

Anykščių
švietimo
Registracija iki birželio 13 d.
pagalbos tarnyba

Jolanta
Bakšienė

Ignalinos
bibliotekos

mokyklų Registracija iki birželio 10 d.

8:00

Edukacinė išvyka „Mokyklos biblioteka
ugdymo turinio kaitos kontekste“.
Bibliotekininkai
Programos vadovė metodinio būrelio
pirmininkė Renata Miškinienė (6 ak. val.)

Jolanta
Bakšienė

Šakių
gimnazija

,,Žiburio“ Registracija iki birželio 27 d.

8:00

Edukacinė
išvyka
„Integruota
edukacija:
muziejus-mokyklamoksleivis“.
Programos
vadovė
Anykščių Jono Bilūno gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Rimutė Stanislavovienė (6 ak. val.)

Daiva
Žiogienė

Pedagogai,
dalyvavę 2018 m. Gražina
spalio 25 d. Talačkienė
seminare

Anykščių Jono
Biliūno
gimnazijos
bendruomenė

Anykščių r. Traupio Registracija iki birželio 6 d.
pagrindinė mokykla
Nemokama

Anykščių
švietimo
pagalbos tarnyba

Dalyvio mokestis

Dalyvio mokestis

Registracija iki birželio 7 d.
17–21

9:00

Vaikų vasaros stovykla „Bandyk, 2–4 klasių
atrask, mąstyk (BAM)“. Stovyklos mokiniai
vadovės: Anykščių švietimo pagalbos

Jolanta
Bakšienė

Anykščių
švietimo Nemokama,
finansuojama
pagalbos tarnyba
programos „Kokybiškos švietimo
sistemos
kūrimas,
sporto
skatinimas, jaunimo užimtumas“

priemonės Nr. 6.1.2.06 „Vaikų
užimtumo didinimas“ lėšomis.

tarnybos logopedė Justė Burbulė ir spec.
pedagogė Virginija Kučienė

04-09–
06-20

16:00

„Komunikacija anglų kalba“.
Lektorius pedagogas praktikas Andrius
Vitkūnas (40 ak. val.)

„Anykščių
Gražina
vynas“ gamyklos
Talačkienė
darbuotojai

Anykščių vyno
gamykla

Pagal iš anksto suderintą
grafiką
Dalyvio mokestis
Registracija baigta

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 2019 M. BIRŽELIO MĖNESIUI
Eil.
Nr.

1.

Renginio pavadinimas

Prancūzų kalbos edukacinė
stovykla-konkursas „Magique
français“

Atsakingas

Ugdymo įstaigos

Paraiškų arba darbų
pateikimo laikas
(elektronines paraiškas teikti
Švietimo pagalbos tarnybai)
Iki 2019 m. birželio 15 d. el.
p. juratesimkus@gmail.com

Renginio data ir vieta

Šalies etapo data ir vieta

2019 m. liepos1–7 d., Kaimo
turizmo sodyba „Miego klinika“

Paraiškos teikiamos adresu: https://www.centras.anyksciai.lm.lt/konkursai/.
Mokinių olimpiadų, vykusių ugdymo įstaigose, darbus pristatyti į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą. Kartu su mokinių darbais turi būti mokinio
arba vieno iš tėvų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir viešinimo.

