
 

 

 

 

 

2018 M. RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, tel.  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

 

Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS 
 

Projekto „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ veiklos 

1.  Supervizija  

„Veiksmingas 

bendradarbiavimas ir 

komunikacija teikiant 

pagalbą savižudiškų 

ketinimų turintiems 

asmenims bei jų 

artimiesiems. 

Pagalbos 

kompleksiškumo, 

tęstinumo, 

prieinamumo 

užtikrinimas“ 

2018-09-21 9.00 

val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarasų raj. 

savivaldybės 

didžioji salė. 

 

 

 

 

 

 

 

Savižudybių 

prevencijos 

koordinavimo 

komisijos nariai, 

seniūnai, 

socialiniai 

darbuotojai ir kiti 

šioje srityje 

dirbantys 

specialistai. 

 

Lektorė, sertifikuota psichologė 

klinikinėje ir sveikatos srityje, 

savižudybių prevencijos 

įgyvendinimo Kupiškio raj. 

savivaldybėje darbo grupės 

koordinatorė, ves praktinius 

mokymus savižudybių 

prevencijos klausimais. 

 

 

 

 

Valija Šap Informacija tel. 

 8 385 51785, el. p. 

nad.matusova@gmail.com  

14.00 

val. 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai, 

„Vaiko gerovės“ 

komisijų nariai, 

psichologai, 

socialiniai 

pedagogai, klasių 

vadovai ir kiti 

mokyklose 

dirbantys 

specialistai. 

 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-08-31 įsakymu Nr. VK-30 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:nad.matusova@gmail.com
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 Projekto „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2018 metais Zarasų rajono savivaldybėje“ veiklos 

1.  Globėjų/ įtėvių 

konsultavimas 

2018-09-04 

2018-09-11 

2018-09-18 

2018-09-25 

17:00 Zarasų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami ir būsimi 

globėjai/ įtėviai 

Būsimi/esami globėjai/įtėviai gaus 

profesionalaus psichologo konsulta-

cijas ir galės savo problemas spręsti 

individualiu lygmeniu, pagal poreikį 

paslaugą priartinant prie kliento. 

 

Psichologė Tikslinė grupė 

2.  Savipagalbos grupės 

konsultacija 

2018-09-21 17:00 Zarasų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami globėjai/ 

įtėviai 

Situacijų analizė  ir pasidalinimas 

patirtimi, siekiant  tinkamai atliepti 

globojamo/įvaikinto vaiko poreikius, 

kartu ieškant galimybių ir 

sprendimų. Būsimi/esami 

globėjai/įtėviai gaus profesionalaus 

psichologo konsultaciją. 

 

Psichologė Tikslinė grupė 

 PARODOS 

1.  Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos mokinių 

darbų paroda 

2018 m. 

rugsėjo 

mėn. 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  Gintarė 

Laurikėnienė 

Rasa  

Jurevičienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-09-05 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų  

rajono  
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-09-12 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

Magučių 

ugdymo skyriaus  

mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-09-19 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos 
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-09-26 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazijos 
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-09-04 

2018-09-05 

2018-09-11 

2018-09-12 

2018-09-18 

2018-09-19 

2018-09-25 

2018-09-26 

8:00- 

14:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

psichologė 

 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2018-09-03 

2018-09-04 

2018-09-10 

2018-09-11 

2018-09-17 

2018-09-18 

2018-09-24 

2018-09-25 

13:00- 

16:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

logopedė 

Liuba 

Venediktova 

specialioji 

pedagogė 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt

