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. BALANDŽIO MĖN.

Eil.
Renginio pavadinimas ir trumpa
Nr.
anotacija
1. Respublikinė konferencija „Mes
spektre: suaugusiųjų autistiškų
asmenų patirtys“
2. Lietuvių kalbos kursai

Dalyviai
Pagalbos mokiniui
specialistai, mokytojai,
mokytojų padėjėjai
Ukrainiečiai suaugusieji

3.

Ilgalaikės programos ,,Kolegialaus
bendradarbiavimo strategijos
kūrybiškos asmenybės ugdymui“ I
modulis ,,Solinio muzikavimo
akordeonu aktualijos“

Meno ir muzikos
mokyklų mokytojai

4.

Ilgalaikės programos ,,Kolegialaus
bendradarbiavimo strategijos
kūrybiškos asmenybės ugdymui“ II
modulis ,,Mokytojas ir mokinys.
Kaip atskleisti mokinio potencialą?
“

Meno ir muzikos
mokyklų mokytojai

Data

Vieta

Lektoriai, programos
vadovai
Balandžio 1 Nuotoliniu būdu
Jurgita Žalgirytėd. 13 val.
Skurdenienė, psichologė ir
muzikos terapeutė
Balandžio
Švietimo
Danutė Morkūnienė, pirma
mėn.
pagalbos
grupė; Vida Chraptavičienė,
pirmadieniais- tarnyba, Vytauto
antra grupė; Vitalija
trečiadieniais Didžiojo a. 10-3,
Kanišauskaitė, rezervinė
nuo 17 val.
Pasvalys;
grupė, į kurią galima
Pasvalio M.
registruoti ukrainiečius
Katilškio viešoji
bilioteka,
Vytauto
Didžiojo a. 7,
Pasvalys
Balandžio 7 Nuotoliniu būdu Elona Rodžienė, Pasvalio
d. 10 val.
muzikos mokyklos mokytoja
ekspertė; Diana Venckienė,
Panevėžio rajono muzikos
mokyklos mokytoja
metodininkė
Balandžio 11
Pasvalio
Jungtinė lektorių grupė
d. 9.30 val.
muzikos
mokykla

Atsakingas asmuo

Pastabos

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Grupė suformuota

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt Pažyma 1 Eur

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt Pažyma
- 1 Eur

5.

Muzikos mokytojų metodinis
pasitarimas. Gerosios patirties iš UTA
mokymų sklaida

Muzikos mokytojai

6.

Karjeros specialistų metodinio
būrelio susirinkimas. Darbotvarkė: 1.
Susitikimas su regiono Karjeros
centro darbuotojais diskusijai apie
profesinio veiklinimo galimybes ir
kitus su mokinių profesiniu
orientavimu susijusius klausimus. 2.
Kiti aktualūs klausimai.
Ilgalaikės programos „Bendruomenės
sveikata - mokinių pasiekimų
gerinimui“ III modulis „Olimpinių
vertybių ugdymo programos
(OVUP) įvadiniai mokymai"

Karjeros specialistai

7.

Pasvalio Svalios
progimnazijos
bendruomenė

Švietimo
Pasvalio Petro Vileišio
Metodininkė Gražina
pagalbos
gimnazijos muzikos mokytoja
Sakalauskienė
tarnyba, Vytauto metodininkė Dalia Baniulienė
Didžiojo a. 10-3,
Pasvalys
Balandžio 14 Nuotoliniu būdu
Monika Grigaliūnienė,
Metodininkė Danutė
d. 15 val.
karjeros specialistų metodinio
Morkūnienė
būrelio pirmininkė

Registracija www.
semiplius.lt

Balandžio 19 Pasvalio Svalios
d. 10 val.
progimnazija

Balandžio 12
d. 15 val.

8.

Ilgalaikės programos „Pasiruošimas
Pasvalio rajono švietimo Balandžio 19
įtraukiajam ugdymui: pagalbos
įstaigų ir Šiaulių „Dermės d. 9.30 val.
mokiniui specialistų
“ mokyklos pagalbos
bendradarbiavimas iššūkių
mokiniui specialistai
sprendimui“. V modulis ,,Priemonių
pristatymas ir diskusija „Kuriame
kiekvienam vaikui“.

Pasvalio ,,
Riešuto"
mokykla

9.

Mokyklų bibliotekininkų metodinė- Mokyklų bibliotekininkai Balandžio 19 Joniškėlio G.
edukacinė diena Joniškėlio G.
d. 10 val.
PetkevičaitėsPetkevičaitės-Bitės gimnazijos
Bitės gimnazijos
bibliotekoje
biblioteka

Registracija www.
semiplius.lt

Lektorė Jolita Gvergždienė,
Kėdainių LSU „Aušros“
progimnazijos fizinio ugdymo
mokytoja metodininkė;
Gintarė Butkė, Kauno
Simono Daukanto
progimnazijos pradini
ugdymo vyresnioji mokytoja
Pasvalio r. sav. ŠPT logopedė
Andromeda Baršauskienė

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Pažyma – 1 Eur
Registracija www.
semiplius.lt

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
mokestis - 2.50 eur.

Bibliotekininkė Vaida
Garnytė

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Registracija www.
semiplius.lt

10. Lietuvių kalbos ir literatūros
Lietuvių kalbos ir
mokytojų metodinio būrelio
literatūros mokytojai
susirinkimas. Darbotvarkė: 1.
Atnaujinamos lietuvių kalbos ir
literatūros bendrosios programos
aktualijos. Jurga Bagdonienė. 2.
Ukrainiečių mokymo lietuvių kalbos
patirtis. Mokytojai, dirbantys su
ukrainiečiais vaikais. 3. Kiti
klausimai.
Socialiniai pedagogai
11. Ilgalaikės programos „Neformalaus ir
patirtinio ugdymo įgūdžių treniravimo
laboratorija dirbant komandoje“ III
modulis - „Įgūdžių treniravimo
laboratorija“; IV modulis
„Komandinio darbo būdai ir
įsisavinimo metodai“; V modulis –
„Komandinio darbo poveikio
įsisavinimas. Refleksija“.
12. Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio Pasvalio lopšelio-darželio
„Eglutė“ bendruomenė
ir priešmokyklinio ugdymo kokybės
gerinimas: nuo kolegialaus
bendradarbiavimo link kiekvieno
vaiko asmenybės ūgties“ I-as modulis
„IKT priemonės ugdyme“.
13. Ilgalaikės programos „Bendruomenės
Pasvalio Svalios
sveikata - mokinių pasiekimų
progimnazijos
gerinimui“ IV modulis „Formalaus
bendruomenė
ir neformalaus ugdymo dermė
įgyvendinant Olimpinių vertybių
programą“

14. lgalaikės programos „Įtraukusis
ugdymas. Pažink ir padėk.“ II-as
modulis „Emocinių ir elgesio
sunkumų turinčių vaikų ugdymas“

Mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai,
socialiniai pedagogai,
psichologai, mokyklų
vadovai, direktorių
pavaduotojai ugdymui,
mokytojų padėjėjai

Balandžio 19 Nuotoliniu būdu Jurgita Vaišnienė, lietuvių
d. 15 val.
kalbos ir literatūros mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt

Lektorius Nerijus
Januškevičius

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracija www.
semiplius.ltDalyvio
mokestis bus
paskelbtas po
renginio

Pasvalio lopšelio-darželio
„Eglutė“ bendruomenė

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

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

Lektorė Jolita Gvergždienė,
Metodininkė Inga
Kėdainių LSU „Aušros“
Duknevičienė
progimnazijos fizinio ugdymo
mokytoja metodininkė;
Gintarė Butkė, Kauno
Simono Daukanto
progimnazijos pradini
ugdymo vyresnioji mokytoja
Balandžio 21 Nuotoliniu būdu Jolita Stipinienė, Pasvalio r. Metodininkė Gražina
d. 9 val.
ŠPT psichologė
Sakalauskienė

Pažyma – 1 Eur
Registracija www.
semiplius.lt

Balandžio 20
d., 21 d., 22 d.
9 val.

Žadeikių
Bernardo
Brazdžionio
edukacinis
centras

Balandžio 20 Nuotoliniu būdu
d. 12.30 val.

Balandžio 20 Pasvalio Svalios
d. 9 val.
progimnazija

Pažyma – 1 Eur
Registracija www.
semiplius.lt

15. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Istorijos mokytojų
dalykinių ir didaktinių kompetencijų
tobulinimas“ II dalis „Biržų miesto
gamtinių ir kultūrinių objektų
pažinimas ir panaudojimas dėstant
istoriją ".

Pasvalio ir Biržų rajonų
istorijos mokytojai

Balandžio 21
d. 10 val.

16. Tarptautinė praktinė konferencija
„Autistiškų mokinių ugdymas:
praktiniai aspektai"
17. Ilgalaikės programos ,,Mokymas
mokytis: skaitymo strategijų taikymas
teksto suvokimui“ I modulis ,,
Recepcijos (klausymo ir skaitymo)
gebėjimų ugdymas“
18. Teorinis-praktinis užsiėmimas „Meno
terapija socialiniame darbe“

Pagalbos mokiniui
specialistai, mokytojai,
mokytojų padėjėjai
Vaškų gimnazijos
mokytojai

Balandžio 21 Nuotoliniu būdu Kristina Košel-Patil, Lietuvos
d. 10 val.
autizmo asociacijos „Lietaus
vaikai" vadybos pirmininkė
Balandžio 21 Vaškų gimnazija Joana Pribušauskaitė, VU
d. 10 val.
lektorė

Biržų rajono socialinių
paslaugų centro
darbuotojai
Pasvalio rajono pradinio
ugdymo ir muzikos
mokytojai

Balandžio 23
d. 9 val.

19. Seminaras „Muzikinis ugdymas
pradinėse klasėse".

Biržų krašto
Marius Skardžius, Biržų
muziejus SĖLA „Saulės“ gimnazija, istorijos
mokytojas metodininkas

Vytauto g. 32,
Biržai

Data ir laikas Pasvalio Svalios
bus
progimnazija
tikslinami

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Pažyma – 1 Eur
Registracija www.
semiplius.lt

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Grupė suformuota

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
mokestis bus
paskelbtas po
renginio
Registracija www.
semiplius.lt. Pažyma1 Eur.
Registracija www.
semiplius.lt Dalyvio
mokestis bus
paskelbtas po
renginio

Jolita Stipnienė, Pasvalio r.
ŠPT psichologė

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Laura Remeikienė, „Lauros
muzika. Studija" įkūrėja

Metodininkė Inga
Duknevičienė

OLIMPIADOS, KONKURSAI 2022 m. balandžio mėn. ir gegužės 1–15 d.

Eil.
Renginio pavadinimas ir trumpa
Nr.
anotacija
1. Lietuvos mokinių geografijos
olimpiados (7-8 kl. mokiniams) II
etapas

Dalyviai

Data

Vieta

Organizatoriai

Atsakingas asmuo

Pastabos

7-8 klasių bendrojo
ugdymo mokyklų
mokiniai

Balandžio 12
d. 10 val.

Nuotoliniu būdu

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Registracijos
formą reikia užpildyti
geografijos
mokytojams iki
balandžio 7 d. https:
//forms.
gle/K4pfFNggTmVZ
PsBj6.

2.

15-oji Lietuvos mokinių 5-8 klasių
biologijos olimpiada

5-8 klasių bendrojo
ugdymo mokyklų
mokiniai

3.

Lietuvos pradinukų (3-4 kl.)
matematikos olimpiada

3-4 pradinių klasių
mokiniai

4.

Rajoninė anglų kalbos olimpiada

6-8 klasių mokiniai

5.

Respublikinis kompiuterinio
kūrybinio atviruko konkurso ,,
Atridenkime Velykas!“

6.

Tarptautinė virtuali kūrybinių darbų
paroda ,,Gražiausia mamos suknelė“

7.

Respublikinis kūrybinis konkursas ,,
Raidžių kambarys“

Balandžio 13 Nuotoliniu būdu
d. 12 val. 7-8
klasių
mokiniai; 14
val. 5-6 klasių
mokiniai
Balandžio 14
Vieta bus
d. 11 val.
tikslinama

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Inga
Duknevičienė

Balandžio 26 Pasvalio Lėvens
d. 9 val.
pagrindinė
mokykla

Organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisija

Metodininkė Danutė
Morkūnienė

šalies mokyklų 2 – 10
klasių mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi
poreikių
Lietuvos ir užsienio šalių
specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigų vaikai, pradinių ir
pagrindinių bendrojo
ugdymo mokyklų
mokiniai

Kovo balandžio
mėn.

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

Kovobalandžio
mėn.

Kovobalandžio
mėn.

5-8 klasių mokinių
registracija iki
balandžio 7 d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/
3-4 klasių mokinių
registracija iki
balandžio 11 d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/
6-8 klasių mokinių
registracija iki
balandžio 15 d. https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/
Nuostatai išsiųsti į
ugdymo įstaigas

Joniškėlio
Joniškėlio Gabrielės
Metodininkė Gražina
Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės
Sakalauskienė
Petkevičaitės- gimnazijos pagalbos mokiniui
Bitės gimnazija
specialistai
Nuotoliniu būdu Pasvalio ,,Riešuto“ mokykla Metodininkė Danutė Išankstinė registracija
Morkūnienė
nevykdoma. Visi
parodos dalyviai iki
2022-04-15 d. imtinai
siunčia užpildytą
dalyvio anketą (1
priedas) ir darbelio
nuotrauką el. paštu
dambrasa@gmail.
com Parodos
nuostatai pridedami
Nuotoliniu būdu
Vaškų gimnazija
Metodininkė Danutė
Dalyvių registracija
Morkūnienė
vyksta kartu
atsiunčiant ir kūrybinį
darbą, pridėjus
konkurso dalyvių
lentelę (Priedas Nr.
1). Konkurso
nuostatai pridedami

8.

Tęstinis respublikinis ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikų
kūrybinis projektas „Spalvų savaitė“

9.

Rajoninis konkursas ,,Skanu ir sveika
Ikimokyklinio ir
Balandžio- Nuotoliniu būdu Pasvalio ,,Riešuto“ mokykla
“
priešmokyklinio, pradinio gegužės mėn.
ir pagrindinio ugdymo
specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys mokiniai

10. Respublikinis virtualus menų
festivalis ,,Kai tu šalia 4“

11.

Jaunųjų kompiuterininkų konkursas

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus
vaikai, pedagogai

Pradinio ir pagrindinio
ugdymo mokiniai,
turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių

5-8 kl. mokiniai

Balandžio - Nuotoliniu būdu
gegužės mėn.

Pasvalio lopšeliai darželiai
„Eglutė“ ir „Liepaitė“

Balandžio- Nuotoliniu būdu Pasvalio ,,Riešuto“ mokykla
gegužės mėn.

Balandžio 28 Pasvalio Svalios
d. 9 val.
progimnazija

Pasvalio Svalios
progimnazijos informacinių
technologijų mokytojai

Metodininkė Gražina
Sakalauskienė

Dalyvių registracija
sistemoje www.
semiplius.lt nuo
balandžio 11 iki
balandžio 22 d.
Konkurso nuostatai
pridedami
registracijos
sistemoje.
Metodininkė Danutė Išankstinė registracija
Morkūnienė
nereikalinga.
Konkurso dalyviai iki
balandžio 29 d.
siunčia užpildytą
dalyvio anketą (1
priedas), nuotrauką ir
receptą el.paštu
bagyra87@gmail.
com. Konkurso
nuostatai pridedami.
Metodininkė Danutė Festivalio dalyviai iki
Morkūnienė
gegužės 19 d. siunčia
užpildytą dalyvio
anketą 91 priedas) ir
pasirodymo vaizdo
įrašą el.paštu
dambrasa@gmail.
com. Konkurso
nuostatai pridedami.
Metodininkė Gražina Dalyvių registracija
Sakalauskienė
iki balandžio 22 d.
sistemoje https:
//konkursaippt.test.
kreminis.lm.
lt/konkursai/

