PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARYBOS
Pedagoginių darbuotojų, kitų sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir edukacinių programų
mokiniams ir mokytojams, mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
2022 m. VASARIO MĖN.

Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas ir trumpa
anotacija
Technologijų mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas dėl
technologijų olimpiados rajoninio
etapo organizavimo ir vertinimo
komisijos sudarymo.

2.

Dailės mokytojų metodinis
pasitarimas dėl dailės olimpiados
rajoninio etapo organizavimo ir
vertinimo komisijos sudarymo.
Ilgalaikės programos „Įtraukusis
ugdymas. Pažink ir padėk.“ I-as
modulis „Patiriamas stresas ir jo
įveika“.

3.

4.

Dalyviai

Data

Vieta

Technologijų mokytojai

Vasario 4 d.
14.45 val.

Nuotoliniu būdu

Dailės mokytojai

Vasario 9 d.
14.30 val.

Nuotoliniu būdu

Mokytojai, pagalbos
Vasario 10 ir 24
mokiniui specialistai,
d. 14 val.
socialiniai pedagogai,
psichologams, mokyklų
vadovai, direktorių
pavaduotojai ugdymui,
mokytojų padėjėjai

Antrosios užsienio (rusų,
Rusų, prancūzų kalbos
prancūzų) kalbos mokytojų
mokytojai
metodinio būrelio susirinkimas.
Dienotvarkė: 1. Dėl pasiruošimo
atnaujintų BP diegimui ugdymo
procese. 2. Savivaldaus mokymosi
įgūdžių formavimo atmintinė
mokytojams. E. Cibulskienė. 3. Į(si)
traukiančiojo mokymo(si) strategijų
taikymo mokinio pažangai pasiekti
patirtis Vaškų gimnazijoje. R.
Čypienė. 4. Kiti klausimai.

Vasario 10 d.
9.30 val.

Nuotoliniu būdu

Lektoriai, programos
Atsakingas asmuo
vadovai
Jolanta Preidžiuvienė, Dailės Metodininkė Gražina
ir technologijų mokytojų
Sakalauskienė
metodinio būrelio pirmininko
pavaduotoja
Aldas Pleiris, Dailės ir
Metodininkė Gražina
technologijų mokytojų
Sakalauskienė
metodinio būrelio
pirmininkas
Daiva Čeponienė, Pasvalio r. Metodininkė Danutė
ŠPT psichologė
Morkūnienė

Pasvalio Lėvens
Elida Cibulskienė, metodinio Metodininkė Danutė
pagrindinė mokykla
būrelio pirmininkė
Morkūnienė

Pastabos
Registracija www.
semiplius.lt

Registracija www.
semiplius.lt

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
pažyma - 1 Eur.

Registracija www.
semiplius.lt

5.

Seminaras „Mokinio individualios
pažangos sistemos tobulinimas
progimnazijoje".

6.

Ilgalaikės programos
Gamtamokslinio
„Gamtamokslinio ugdymo mokytojų ugdymo (biologijos,
dalykinių kompetencijų tobulinimas
chemijos, fizikos)
per STEAM veiklas" I-as modulis
mokytojai
„Edukacinė išvyka į Panevėžio
švietimo centro padalinį –
Panevėžio STEAM atviros
prieigos centrą".
Ilgalaikės programos „Pasiruošimas
Šiaulių "Dermės"
Vasario 15 d. 11
įtraukiajam ugdymui: pagalbos
mokyklos ir Pasvalio
val.
mokiniui specialistų
rajono pagalbos
bendradarbiavimas iššūkių
mokiniui specialistai,
sprendimui“.
mokytojai
III modulis „Vaikų garsų tarimo
sutrikimai: atpažinimas ir
įveikimas".
Seminaras „Matematinis
Pasvalio Svalios
Vasario 17 d. 9
samprotavimas nuo 1 iki 8
progimnazijos
val.
klasės".
matematikos ir pradinio
ugdymo mokytojai
Istorijos mokytojų pasitarimas dėl
Istorijos mokytojai
Vasario 17 d. 10
2022 m. olimpiadų/konkursų
val.
organizavimo.
Pasvalio lopšelioVasario 14 ir 17
Ilgalaikės programos
darželio „Eglutė“
d. 12.30 val.
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
bendruomenė
ugdymo kokybės gerinimas: nuo
kolegialaus bendradarbiavimo link
kiekvieno vaiko asmenybės ūgties“
I-as modulis „IKT priemonės
ugdyme“.
Seminaras „SMART"
Pasvalio Lėvens
Vasario 18 d. 9
interaktyvaus ekrano naudojimo
pagrindinės mokyklos
val.
galimybės ugdymo procese.
Ustukių skyriaus
pedagogai

7.

8.

9.

10.

11.

Pasvalio Svalios
progimnazijos
bendruomenė

Natalija Kauneckienė, Šiaulių
Salduvės progimnazijos
direktorė; Gitana Kruopienė,
Pasvalio Svalios
progimnazijos direktorė
Vasario 14 d. 9 Panevėžio STEAM Jurgita Paušienė, metodinio
val.
atviros prieigos
būrelio pirmininkė
centras (Kniaudiškių
g. 40, Panevėžys)
Vasario 14 d. 9
val.

Šiaulių Salduvės
progimnazija

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
pažyma - 1 Eur.

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
mokestis bus paskelbtas
po renginio

Nuotoliniu būdu

Lektorė dr. Daiva Kairienė

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
mokestis bus paskelbtas
po renginio

Pasvalio Svalios
progimnazija

Lektorė Ieva Kilienė, VU
jaunesnioji asistentė

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
pažyma - 1 Eur.

Nuotoliniu būdu

Nuotoliniu būdu

Pasvalio Lėvens
pagrindinės
mokyklos Ustukių
skyrius

Birutė Palijanskienė, istorijos Metodininkė Inga
mokytojų metodinio būrelio
Duknevičienė
pirmininkė
Pasvalio lopšelio-darželio Metodininkė Gražina
„Eglutė“ bendruomenė
Sakalauskienė

Sandra Maračinskienė,
specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodinio būrelio
pirmininkė

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt
Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
pažyma - 1 Eur.

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
pažyma - 1 Eur.

12.

Seminaras „Muzikinis ugdymas
pradinėse klasėse".

Pasvalio rajono pradinio
ugdymo mokytojai

Vasario 18 d.
9.30 val.

Pasvalio Svalios
progimnazija

Laura Remeikienė, „Lauros
muzika. Studija" įkūrėja

Metodininkė Inga
Duknevičienė

13.

Pasvalio rajono pradinio ugdymo Pasvalio rajono pradinio
mokytojų susitikimas. Darbotvarkė:
ugdymo mokytojai
1. Pasvalio Mariaus Katiliškio
bibliotekos Vaikų erdvės
specialisčių L. Markevičienės ir D.
Šedienės pranešimas „Naujausios
vaikiškos knygos, populiariausi
autoriai". 2. Konkursų/olimpiadų
organizavimas. 3. Kiti klausimai.
Geografijos mokytojų pasitarimas
Geografijos mokytojai
dėl 2022 m. olimpiadų/konkursų
organizavimo.
Karjeros specialistų metodinio
Karjeros specialistai
būrelio susirinkimas. Darbotvarkė:
1. Viešosios konsultacijos apie PO
reformą sklaida. M. Grigaliūnienė;
2. Kiti aktualūs klausimai.

Vasario 22 d.
14.30 val.

Nuotoliniu būdu

Pradinio ugdymo mokytojų
metodinės tarybos pirmininkė
Rasa Sturienė

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Vasario 23 d.
14.30 val.

Nuotoliniu būdu

Vasario 24 d.
14.30 val.

Nuotoliniu būdu

Jolita Šatienė, geografijps
Metodininkė Inga
mokytojų metodinio būrelio
Duknevičienė
pirmininkė
Monika Grigaliūnienė,
Metodininkė Danutė
karjeros specialistų metodinio
Morkūnienė
būrelio pirmininkė

14.

15.

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
mokestis bus paskelbtas
po renginio
Registracija www.
semiplius.lt

Registracija www.
semiplius.lt
Registracija www.
semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI 2022 m. vasario mėn. ir kovo 1-15 d.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Renginio pavadinimas ir trumpa
Dalyviai
Data
Vieta
Organizatoriai
Atsakingas asmuo
anotacija
Respublikinis ikimokyklinio ir
Ikimokyklinio ir
2022 m. vasario 1
Virtuali erdvė
Pasvalio lopšelio-darželio Metodininkė Gražina
priešmokyklinio ugdymo įstaigų
priešmokyklinio
- 20 d.
„Liepaitė“ kūrybinė komanda
Sakalauskienė
vaikų ir pedagogų virtualus STEAM ugdymo įstaigų vaikai ir
projektas ,,Radijas iš antrinių
pedagogai
žaliavų"
Respublikinis ikimokyklinio
Ikimokyklinio ir
2022 m. vasario 1
Virtuali erdvė
Pasvalio lopšelio-darželio Metodininkė Gražina
amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinis
priešmokyklinio
- gegužės 31 d.
„Liepaitė“ kūrybinė komanda
Sakalauskienė
projektas ,,
ugdymo įstaigų vaikai ir
IEŠKAU●RANDU●MOKAUSI“
pedagogai
Lietuvių kalbos ir literatūros
9–12/I-IV gimn. klasių 2022 m. vasario 1 Pasvalio Lėvens
Organizavimo, vykdymo ir Metodininkė Danutė
olimpiada
mokiniai
d. 12.00 val.
pagrindinė mokykla
vertinimo komisija
Morkūnienė

Pastabos
Nuostatai bus išsiųsti
ugdymo įstaigoms

Nuostatai bus išsiųsti
ugdymo įstaigoms

Dalyvių registracija iki
2022 m. sausio 25 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/

4.

Respublikinis anglų kalbos
konkursas

5.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo 5–12/I-IV gimn. klasių 2022 m. vasario 9
konkursas
mokiniai
d. 14 val.

6.

29-oji Lietuvos mokinių rusų
(gimtosios ir užsienio) kalbos
olimpiada

10–11/II-III gimn.
klasių mokiniai

7.

Rusų (užsienio) kalbos olimpiada

8.

70-oji Lietuvos mokinių
matematikos olimpiada (9-12 kl.)

9.

Respublikinis bendrojo ugdymo
įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių
vaikų kūrybinių darbų konkursas ,,
Yra šioj žemėje vieta“
51-asis tarptautinis jaunimo
epistolinio rašinio konkursas

Ikimokyklinio ir
2022 m. vasario 1 Virtualioje erdvėje
priešmokyklinio
- 9 d.
www.pumpenu.
ugdymo grupių vaikai,
pasvalys.lm.lt
pedagogai
2022 m. vasario
22 d. 15.00 val.
Gali būti
pakeitimų.

Nuotoliniu būdu

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

11.

Fizikos konkursas „Šiaurės taškas“
7-8 kl. mokiniams

Pasvalio r. ir Biržų r. 7- 2022 m. vasario
8 klasių mokiniai
23 d. 11 val.

Nuotoliniu būdu

12.

31-oji Lietuvos mokinių
istorijos olimpiada
(10–12 kl.)

Vitalija Petronienė, Pasvalio
r. Saločių A. Poškos
pagrindinės mokyklos fizikos
mokytoja
Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

10.

9–10/I-II gimn. klasių
mokiniai

2022 m. vasario 4 Pasvalio Lėvens
d. 9.00 val.
pagrindinė mokykla

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Nuotoliniu būdu

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

2022 m. vasario
10 d. 9.00 val.

Pasvalio Lėvens
pagrindinė mokykla

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

8 klasės mokiniai

2022 m. vasario
10 d. 9.00 val.

Pasvalio Lėvens
pagrindinė mokykla

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

9-12 klasių mokiniai

2022 m. vasario
11 d.

Nuotoliniu būdu

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Mokiniai iki 15 m.
amžiaus

10-12 klasių mokiniai

2022 m. vasario
24 d.

Bus tikslinama

Pumpėnų gimnazijos
pedagogai

Dalyvių registracija iki
2022 m. sausio 28 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
Metodininkė Danutė Dalyvių registracija iki
Morkūnienė
2022 m. vasario 4 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
Metodininkė Danutė Dalyvių registracija iki
Morkūnienė
2022 m. vasario 2 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
Metodininkė Danutė Dalyvių registracija iki
Morkūnienė
2022 m. vasario 2 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
Metodininkė Gražina Dalyvių registracija iki
Sakalauskienė
2022 m. vasario 2 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
Metodininkė Gražina Nuostatai išsiųsti ugdymo
Sakalauskienė
įstaigoms

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Metodininkė Danutė Dalyvių registracija https:
Morkūnienė
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
ir darbų pristatymas el.p.
dmorkuniene1@gmail.
com iki 2022 m. vasario
15 d. Gali būti pakeitimų.
Metodininkė Inga
Duknevičienė

Konkurso nuostatai
pridedami

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Dalyvių registracija iki
2022 m. vasario 17 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/

13.

Lietuvos mokinių dailės olimpiada
(8–12 kl.) Tema - „Laikmečių
atradimai“

8-12 kl. mokiniai

14.

Lietuvos mokinių technologijų
olimpiada. Tema - „Kūrybos virusas
2022“
Rajoninis specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių integruotų
veiklų projektas „Aš galiu“.

7-12 kl. mokiniai

15.

1-8 kl. SUP turintys
mokiniai bei juos
ugdantys pagalbos
mokiniui specialistai

16.

12-oji geografijos olimpiada „Mano
gaublys“

2-12 klasių mokiniai

17.

70-oji Lietuvos 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada

5-8 kl. mokiniai

18.

Pradinių klasių mokinių jaunųjų
literatų konkursas „Kai plunksna
prabyla“

1-4 pradinių klasių
mokiniai

2022 m. vasario
24 d.

Nuotoliniu būdu

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Dalyvių registracija iki
2022 m. vasario 18 d.
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
2022 m. vasario
Nuotoliniu būdu
Organizavimo, vykdymo ir Metodininkė Gražina Iki 2022 m. vasario 17 d.
25 d.
vertinimo komisija
Sakalauskienė
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
2022 m. vasario- Bendrojo ugdymo
Projekto koordinatorė –
Metodininkė Inga
Nuostatai pridedami.
gegužės mėn. mokyklose, Pasvalio
Pasvalio Svalios
Duknevičienė
Informacija apie projektą
„Riešuto“
progimnazijos specialioji
taip pat skelbiama
mokykloje
pedagogė Vilma Gegieckienė
Pasvalio pagalbos
mokiniui specialistų
interneto svetainėje http:
//pasvaliospecialistai.
jimdo.com
2022 m. kovo 1
Nuotoliniu būdu
Organizavimo, vykdymo ir
Metodininkė Inga
Dalyvių registracija iki
d.
vertinimo komisija
Duknevičienė
2022 m. vasario 24 d.
2-4 klasių
https://konkursaippt.test.
mokiniai,
kreminis.lm.lt/konkursai/
2022 m. kovo 2
d.
6-8 klasių
mokiniai,
2022 m. kovo 3
d. 9-12 klasių
mokiniai
2022 m. kovo 17
Nuotoliniu būdu
Organizavimo, vykdymo ir Metodininkė Gražina Iki 2022 m. kovo 7 d..
d.
vertinimo komisija
Sakalauskienė
https://konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/
2022 m. kovo 24
Pasvalio krašto
Organizavimo, vykdymo ir
Metodininkė Inga
Dalyvių registracija iki
d. 9 val.
muziejus
vertinimo komisija
Duknevičienė
2022 m. kovo 14 d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.lt/konkursai/

