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. KOVO MĖN.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Renginio pavadinimas ir trumpa
anotacija
Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo kokybės
gerinimas: nuo kolegialaus
bendradarbiavimo link kiekvieno
vaiko asmenybės ūgties“ II-o modulio
„Inovatyvus, kinestetinis,
visapusiškas įtraukusis ugdymas
bendradarbiaujant“ 1-a dalis
(lopšelių - darželių patirtis įtraukiojo
ugdymo klausimais)
Socialinių pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas. Darbotvarkė: 1.
Pirmininko rinkimai.
2. Ingridos Tuskėnienės pranešimas
"Emocijų ir jausmų atspindys
elgesyje".
3. Sąmoningumo didinimo mėnuo Be
patyčių 2022 protmūšio pristatymas.
4. Kiti klausimai.
Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 5-8 kl. matematikos
olimpiados organizavimo

Dalyviai

Data

Vieta

Pasvalio l/d „Eglutė“,
Panevėžio l/d „Aušra“,
Pakruojo l/d „Vyturėlis
“, Pasvalio l/d „Liepaitė
“ pedagogai

Kovo 2 d. 13 val.

Nuotoliniu būdu

Socialiniai pedagogai

Kovo 3 d. 13 val.

Matematikos mokytojai

Kovo 3 d. 15 val.

Lektoriai, programos
vadovai
Pasvalio l/d „Eglutė“
Panevėžio l/d „Aušra“
Pakruojo l/d „Vyturėlis“
pedagogai

Švietimo
Metodinio būrelio
pagalbos tarnyba, sekretorė Dovilė Srėbalienė
Sodų g. 21,
Pasvalys

Nuotoliniu būdu

Metodinio būrelio
pirmininkė Gita
Dulevičienė

Atsakingas asmuo

Pastabos

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
pažymos kaina - 1
Eur.

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Registracija www.
semiplius.lt

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo kokybės
gerinimas: nuo kolegialaus
bendradarbiavimo link kiekvieno
vaiko asmenybės ūgties“ II-as modulio
2 dalis „Inovatyvus, kinestetinis,
visapusiškas įtraukusis ugdymas
bendradarbiaujant“ 2 dalis, paskaita
„Ankstyvasis raidos ir kitų galimų
sutrikimų atpažinimas“
Ilgalaikės programos „Pasiruošimas
įtraukiajam ugdymui: pagalbos
mokiniui specialistų
bendradarbiavimas iššūkių sprendimui
“ IV modulis „Dizartrijų
diagnostika, vertinimo kriterijai,
monitoringas bei šalinimo būdai".

Pasvalio l/d „Eglutė“, Kovo 9 ir 10 d. 13
Panevėžio l/d „Aušra“,
val.
Pakruojo l/d „Vyturėlis
“, Pasvalio l/d „Liepaitė
“ pedagogai

Šiaulių "Dermės"
mokyklos ir
Pasvalio/Biržų rajonų
pagalbos mokiniui
specialistai, mokytojai

Kovo 14 d. 10 val.

Nuotoliniu būdu

Lektorė - psichologė
Jolanta Antanina
Davidonienė

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

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

Nuotoliniu būdu

Seminaro lektorė Eglutė
Šliauterienė, logoterapeutė,
logopedams skirtų leidinių
autorė

Metodininkė Inga
Duknevičienė

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

Lektorius - psichologas
Evaldas Karmaza

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

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

Metodinio būrelio
pirmininkė Daiva
Čeponienė

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt

Metodinio būrelio
pirmininkė Inga
Kučnerienė

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt

Metodininkė Inga
Duknevičienė

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

Ilgalaikės programos „MokytojųJoniškėlio Gabrielės
Kovo 16 d. 14 val. Nuotoliniu būdu
mokinių-tėvų galimybės siekiant
Pertkevičaitės-Bitės
mokinio/vaiko pažangos ugdymo
gimnazijos
procese“ II-o modulio seminaras „Kai
bendruomenė
nieko nenori: motyvacija veikti
mokytis ir siekti“
Psichologų metodinio būrelio
Psichologai
Kovo 17 d. 10 val.
Švietimo
susirinkimas. Darbotvarkė: 1. ,,Sunkių
pagalbos tarnyba,
emocijų įveikai - koliažas“. Diana
Sodų g. 21,
Kraptavičienė. 2. Kiti klausimai.
Pasvalys
Anglų kalbos mokytojų metodinio
Anglų kalbos mokytojai Kovo 17 d. 15 val. Nuotoliniu būdu
būrelio susirinkimas. Darbotvarkė: 1.
Mokėjimo mokytis kompetencijos
ugdymas užsienio kalbos pamokose.
Inga Kučnerienė, Svitlana Bilobrovko.
2. Dėl konkursų organizavimo. 3. Kiti
klausimai.
Seminaras „Muzikinis ugdymas
pradinėse klasėse".

Pasvalio rajono
pradinio ugdymo ir
muzikos mokytojai

Data ir laikas bus
tikslinami

Pasvalio Svalios Laura Remeikienė, „Lauros
progimnazija
muzika. Studija" įkūrėja

10.

Antrosios užsienio (rusų, prancūzų)
Antrosios užsienio
kalbos mokytojų metodinio būrelio
(rusų, prancūzų) kalbos
susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Į(si)
mokytojai
traukiančiojo mokymo(si) strategijų
taikymo mokinio pažangai pasiekti
patirtis Vaškų gimnazijoje. R.
Čypienė. 2. Kiti klausimai.

11.

18 val. kvalifikacijos tobulinimo
Pasvalio rajono
Kovo 23 d. 13 val. Nuotoliniu būdu
Pasvalio l/d „Žilvtis“
programos „Ugdytinių skirtybių
ikimokyklinio ir
jungtinė lektorių grupė
suvokimas, atpažinimas ir
priešmokyklinio
panaudojimas siekiant jų pažangos
ugdymo pedagogai,
įtraukiajame ir specialiajame ugdyme“
pagalbos mokiniui
II dalis „Komandinio ir
specialistai
individualaus darbo svarba
įtraukiajame ugdyme".
Seminaras ,,Strategijos
Švietimo įstaigų
Kovo 29 d. 10 val.
Vieta bus
Rūta Gudmonaitė,
įgyvendinimas su bendruomene“.
direktoriai,
tikslinama arba
asocijuota konsultantė
Parašyti ją - tik pusė darbo. Kaip
pavaduotojai ugdymui,
vyks nuotoliniu
įgalinti mokytojus diegti strategines
ugdymo skyrių vedėjai,
būdu
naujoves?
mokytojai lyderiai
Ilgalaikės programos
Gamtamokslinio
Kovo 31 d., 8 val. Lietuvos parodų Jurgita Paušienė, metodinio
„Gamtamokslinio ugdymo mokytojų
ugdymo (biologijos,
ir kongresų
būrelio pirmininkė
dalykinių kompetencijų tobulinimas
chemijos, fizikos)
centras "Litexpo"
per STEAM veiklas" II-as modulis
mokytojai
(Vilnius, Laisvės
„Edukacinė išvyka į Švietimo
pr. 5)
inovacijų parodą MOKYKLA
2022".

12.

13.

Kovo 23 d.
Valanda bus
tikslinama

Vieta bus
tikslinama arba
vyks nuotoliniu
būdu

Elida Cibulskienė,
metodinio būrelio
pirmininkė

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt

Metodininkė Inga
Duknevičienė

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

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

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

Metodininkė Inga
Duknevičienė

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

Atsakingas asmuo

Pastabos

Metodininkė Inga
Duknevičienė

6-12 klasių mokinių
registracija iki 2022
m. vasario 28 d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/

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

Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas ir trumpa
anotacija
12-oji geografijos olimpiada „Mano
gaublys“

Dalyviai
2-12 klasių mokiniai

Data

Vieta

Organizatoriai

2022 m. kovo 1 d. 6-8 kl. olimpiada Organizavimo, vykdymo ir
2-4 klasių mokiniai, - Pasvalio Svalios
vertinimo komisija
2022 m. kovo 2 d. progimnazija; 910.45 val.
12 kl. Pasvalio
6-8 klasių mokiniai, Petro Vileišio
2022 m. kovo 3 d.
gimnazija.
10.45 val. 9-12
klasių mokiniai

2.

51-asis tarptautinis jaunimo epistolinio
rašinio konkursas

Mokiniai iki 15 m.
amžiaus

2022 m. kovo 2 d.
15.00 val.

Nuotoliniu būdu Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

3.

70-oji Lietuvos 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada

5-8 kl. mokiniai

2022 m. kovo 16 d.

Nuotoliniu būdu Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

4.

34-oji Lietuvos mokinių
geografijos olimpiada

9-12 kl. mokiniai

2022 m. kovo 17 d.

Vieta bus
Organizavimo, vykdymo ir
tikslinama arba
vertinimo komisija
nuotoliniu būdu

Metodininkė Inga
Duknevičienė

5.

Dailyraščio rusų kalba konkursas

7–8 ir 9–10/I-II gimn.
klasių mokiniai

2022 m. kovo 23 d.

Vieta bus
Organizavimo, vykdymo ir
tikslinama arba
vertinimo komisija
nuotoliniu būdu

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

6.

Pradinių klasių mokinių jaunųjų
literatų konkursas „Kai plunksna
prabyla“

1-4 pradinių klasių
mokiniai

2022 m. kovo 24 d.
9 val.

Pasvalio krašto
muziejus

7.

Socialinis projektas ,,Atverkime
tradicijų skrynią“

8.

Tarptautinė virtuali kūrybinių darbų
paroda ,,Gražiausia mamos suknelė“

Ikimokyklinio ir
2022 m. vasario 28 Pumpėnų
priešmokyklinio
kovo 31 d.
gimnazija
ugdymo grupių vaikai
Lietuvos ir užsienio
2022 m. kovo–
Nuotoliniu būdu
šalių specialiųjų
balandžio mėn.
ugdymosi poreikių
turintys ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų vaikai,
pradinių ir pagrindinių
bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Pumpėnų gimnazijos
kūrybinė komanda

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Pasvalio ,,Riešuto“
mokykla

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Dalyvių registracija
https://konkursaippt.
test.kreminis.lm.
lt/konkursai/ ir darbų
pristatymas el.p.
dmorkuniene1@gmail
.com iki 2022 m.
vasario 23 d.
Iki 2022 m. kovo 7 d.
https://konkursaippt.
test.kreminis.lm.
lt/konkursai/
Iki 2022 m. kovo 8 d.
https://konkursaippt.
test.kreminis.lm.
lt/konkursai/
Dalyvių registracija
iki 2022 m. kovo 15
d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/
Dalyvių registracija
iki 2022 m. kovo 14
d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/
Daugiau informacijos
pg.darzelis@gmail.
com.
Išankstinė registracija
nevykdoma. Visi
parodos dalyviai iki
2022-04-15d. imtinai
siunčia užpildytą
dalyvio anketą (1
priedas) ir darbelio
nuotrauką el. paštu
dambrasa@gmail.com
Parodos nuostatai
pridedami

9.

Respublikinis kūrybinis konkursas ,,
Raidžių kambarys“

Šalies miestų ir rajonų
mokyklų 2–10 klasių
mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi
poreikių

2022 m. kovo–
balandžio mėn.

Nuotoliniu būdu

Vaškų gimnazija

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

10.

XII-asis rajoninis meninio skaitymo
rusų kalba konkursas ,,Rusų poetai ir
rašytojai kuria vaikams“

Bendrojo ugdymo
mokyklų 6–10/IIgimn.
klasių mokiniams

2022 m. balandžio
15 d. 10 val.

Pumpėnų
gimnazija

Pumpėnų gimnazija

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Dalyvių registracija
vyksta kartu
atsiunčiant ir kūrybinį
darbą, pridėjus
konkurso dalyvių
lentelę (Priedas Nr.
1). Konkurso
nuostatai pridedami
Dalyvių registracija
el. paštu pvm.
direktorius@pasvalys.
lt iki 2022-04-08 d.
nurodant mokinių (iki
3 dalyvių iš
mokyklos) vardus,
pavardes, klases,
skaitomo kūrinio
autorių, pavadinimą.
Konkurso nuostatai
pridedami

