
 

 

 

2018 M. LAPKRIČIO 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 

1.  Širdies ir 

kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto 

rizikos grupių 

asmenų sveikatos 

stiprinimo programa 

2018-11-05 

 

17:30 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Programos pristatymas. 

Pagrindiniai sveikatos rizikos 
veiksniai ir jų prevencijos būdai. 

 

Ignalinos r. 

visuomenės 
sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

 
 

Dėl informacijos ir 

registracijos kreiptis: 

Svetlana Vilkauskienė  

tel. 8 657 79982 

zarasu.vsb@gmail.com 

2.  Mokymai 

 „Meninė saviraiška“ 

2018-11-07 

2018-11-14 

2018-11-21 

2018-11-28 

17:00 Zarasų  

meno 

mokykla 

Suaugusieji, 

besidomintys 

daile. 

Mokymų metu bus 

supažindinama su dailės 

pradmenimis, praktiškai mokoma 
dailės saviraiškos būdų. 

Petronė 

Sekonienė 

Petronė Sekonienė 

tel.: 8 385 30579 

 

3.  Paskaita – 

konsultacija 

„Savęs pažinimas 

kaip profesinio 

tobulėjimo 

pagrindas“ 

 

2018-11-07 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnybos 

bendruomenė 

Bus nagrinėjami savęs pažinimo 

metodai, jų svarba asmenybės 

tobulėjimui ir darbo kokybei. 

Psichologė, 

psichoterapeutė 

Egidija Talalienė, 

Ignalinos r. 
visuomenės 

sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

Dėl informacijos ir 

registracijos kreiptis: 

Svetlana Vilkauskienė  

tel. 8 657 79982 

zarasu.vsb@gmail.com 

4.  Seminaras 

„Pozityvus 

mąstymas“ 

2018-11-09 9:00 Zarasų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Tikslinė grupė Programos tikslas – ugdyti 

dalyvių  pozityvaus mąstymo ir 

bendravimo įgūdžius. 

Psichologė, 

psichoterapeutė 

Egidija Talalienė, 

Ignalinos r. 
visuomenės 

sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

Dėl informacijos ir 

registracijos kreiptis: 

Svetlana Vilkauskienė  

tel. 8 657 79982 

zarasu.vsb@gmail.com 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-10-29 įsakymu Nr. VK-33 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
mailto:zarasu.vsb@gmail.com
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5.  Seminaras 

praktikumas 

„Scenos baimės ir 

streso valdymas“ 

 

2018-11-15 9:00 Zarasų meno 

mokykla 

Muzikos mokyklų 

mokytojai. 

Seminaro metu susipažinsite su 

naujausiu požiūriu į žmogaus 

fiziologijos pritaikymą 

formuojant pianistinę techniką 
bei lektoriaus atrastais ir 

išbandytais praktiniais metodais, 

padedančiais įveikti scenos 
baimę. 

Lektorius 

Laurent Boullet 

(Belgija), 

Danguolė 
Petrašiūnienė 

Registracija 

ir išsami informacija: 

Zarasų meno mokykla, 

tel. 8 385 30579 

 

DEVYNIOLIKTOJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ,  

SKIRIAMA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 

„LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“ 
 

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk 

 

 
 

1.  Paskaita- diskusija  

„Neformalus 

suaugusiųjų švietimas  

Zarasų rajone. 

Poreikis, galimybės, 

poveikis...“ 

2018-11-19 10:00 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Asmenys, 
besidomintys 

suaugusiųjų 

švietimu rajone 

Pateikiama informacija apie 
suaugusiųjų švietimo situaciją 

respublikoje ir Zarasų rajone. 

Analizuojamas suaugusiųjų 

švietimo poreikis bei galimybės 
rajone. 

Nadiežda 
Matušova 

Nadiežda Matušova, 
Tel. 8 69813009  

2.  „Knygų klubo“ 

užsiėmimas „Praeitis 

yra kilni, praeitis yra 

vertybė“ 

2018-11-21 12:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji, 

literatūros 
mylėtojai 

Aptariamos literatūros kryptys. 

Praeities tema literatūroje. 
Pateikiamas literatūros sąrašas 

tolimesniam skaitymui ir 

aptarimui. 

Irena  

Baliulė 

Nadiežda Matušova, 

Tel. 8 69813009 

3.  Mokymai  

„Meninė saviraiška“ 

2018-11-21 17:00 Zarasų meno 
mokykla 

Suaugusieji, 
besidomintys 

daile. 

Mokymų metu bus  
supažindinama su dailės 

pradmenimis, praktiškai mokoma 

dailės saviraiškos būdų. 

Petronė 
Sekonienė 

Gintarė Laurikėnienė,  
tel 8 385 51785 
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4.  Seminaras 

„Suaugusiųjų 

švietimo projektų 

rengimas ir 

įgyvendinimas“ 
 

Projektas „Suaugusiųjų 

švietimo sistemos plėtra 

suteikiant besimokan-

tiems asmenims 

bendrąsias ir pagrin-

dines kompetencijas“  

nr. 09.4.2-esfa-v-715-01-

0002 SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO 

PROJEKTŲ 

RENGIMO IR 

ĮGYVENDINIMO 

MOKYMAI 

 

2018-11-22 

 

10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Mokymų metu bus nagrinėjama: 

projekto samprata ir vaidmuo 

suaugusiųjų švietime, projektų 

valdymo ciklas, švietimo projektų 
rengimo ir įgyvenimo 

problematika, dažniausiai 

pasitaikančios klaidos, projekto 
veiklų planavimas. 

Mokymus ves 

Birutė Šinkūnaitė, 

Panevėžio 

švietimo centro 
metodininkė, 

projektų vadovė 

 

Gintarė Laurikėnienė,  

tel 8 385 51785 

5.  Praktinė-kūrybinė 

veikla. „Projektas, 

kuris...“ 
 

Projektas „Suaugusiųjų 

švietimo sistemos plėtra 

suteikiant besimokan-

tiems asmenims 

bendrąsias ir pagrin-

dines kompetencijas“  

nr. 09.4.2-esfa-v-715-01-

0002 SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO 

PROJEKTŲ 

RENGIMO IR 

ĮGYVENDINIMO 

MOKYMAI 

 

 

2018-11-23 

 

9:00 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Mokymų metu bus nagrinėjama: 
projekto samprata ir vaidmuo 

suaugusiųjų švietime, projektų 

valdymo ciklas, švietimo projektų 
rengimo ir įgyvenimo 

problematika, dažniausiai 

pasitaikančios klaidos, projekto 

veiklų planavimas. 

Mokymus ves 
Birutė Šinkūnaitė, 

Panevėžio 

švietimo centro 
metodininkė, 

projektų vadovė 

 

Jolanta Lašaitė,  
tel 8 385 51785 
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

1.  Paskaita „Kartų 

konfliktas realybė ar 

mitas. Skirtingo 

amžiaus asmenų 

bendravimo sėkmė“ 

2018-11-08 12:30 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus 
universiteto 

klausytojai  

Lektorė  apžvelgs įvairių amžiaus 
grupių, požiūrio į įvairius 

gyvenimo reiškinius, bruožus, 

pateiks bendravimo tarp įvairių 

amžiaus grupių gerosios patirties 
pavyzdžius. Atsakys į klausytojų 

klausimus. 

Psichologė, 
psichoterapeutė 

Egidija Talalienė 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p. 
nad.matusova@gmail.com 

2.  Edukacinė išvyka 

„Muzikinė popietė 

Paliesiaus dvare“ 

2018-11-11 10:00  Išvykstama 

nuo Zarasų 
savivaldybės 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai  

Pažintinė išvyka po Ignalinos 

rajoną. Paliesiaus dvaro istorija ir 

dabartis. Julijos  Kadel ir Ievos 

Baranauskaitės koncertas. 

Nadiežda 

Matušova, 

Irena Baliulė 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p. 

nad.matusova@gmail.com  

3.  Paskaita „ Sveika 

gyvensena 

vyresniame amžiuje“ 

2018-11-15 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai 

Lektorius  supažindins su sveikos 

gyvensenos mokymų uždaviniais, 

poveikio sveikatai veiksniais. 
Sveikatos stiprinimo bei 

sužalojimų prevencijos  

strategijomis. Atsakys į 

klausytojų klausimus. 

Linas  

Zarinskas, 

Nadiežda 
Matušova 

Informacija tel. 

8 69813009, el. p. 

nad.matusova@gmail.com  

  

PROJEKTO „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2018 metais Zarasų rajono savivaldybėje“ VEIKLOS 
1.  Globėjų/ įtėvių 

konsultavimas 

2018-11-06 

2018-11-13 

2018-11-20 

2018-11-27 

17:00 Zarasų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami ir būsimi 

globėjai/ įtėviai 

Būsimi/esami globėjai/įtėviai 

gaus profesionalaus psichologo 

konsultacijas ir galės savo 

problemas spręsti individualiu 
lygmeniu, pagal poreikį paslaugą 

priartinant prie kliento. 

Psichologė Tikslinė grupė 

6.  Savipagalbos grupės 

konsultacija 

2018-11-22 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 

mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
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OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Tarptautinis 

informatikos ir 

informatinio 

mąstymo konkursas 

„Bebras“  

I etapas: 

lapkričio 

5-16 d. 

8:00-

17:00 

Zarasų 

rajono 
mokyklose 

1-12 kl. mokiniai Informacija  

http://bebras.lt/   

Jolanta Lašaitė  

 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

2.  Konkursas 

„Suk galvelę“. 

Tema - „Žiogas“ 

2018-11-13 10:00 Zarasų 
„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

3-4 kl. mokinių 
komandos 

 Janina 
Trimonienė, 

Alicija 

Dumbravienė 

Būtina išankstinė 

mokinių komandų 

registracija 

tel. 51904 

3.  Lietuvos mokinių 

informatikos 

olimpiada 

2018-11-16  Zarasų 
rajono 

mokyklose  

8-12 kl. mokiniai Informacija 
http://www.lmio.mii.vu.lt  

 

Jolanta Lašaitė  
 

tel. 8 385 51785 
metodinis@zarasai.lt   

 PARODOS 

1.  Paroda 

„Dienų spalvos“ 

2018-11-14  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

 Zarasų „Santarvės“ pradinės 

mokyklos 2c klasės mokinių 

dailės darbų paroda. 

Regina 

Gecevičienė 

Gintarė 
Laurikėnienė 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 

2.  8-oji švietimo 

inovacijų paroda 

MOKYKLA 2018 

2018 

lapkričio 

23 - 24 d. 

 „Litexpo“. 

Laisvės pr. 5, 
Vilnius  

Šiais metais paroda „Mokykla“ 

pakvies diskutuoti apie ateities 
mokyklą, kurioje vaikams ir 

mokytojams gera. 

 Mokamas. 

Informacija 

www.parodamokykla.lt   

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-11-07 

 

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. 

2018-11-14 

 

9:00 Zarasų 
švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 
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 

http://bebras.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.lmio.mii.vu.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.parodamokykla.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. 

2018-11-21 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 
 

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazijos 
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. 

2018-11-28 

 

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 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-11-13 

2018-11-14 

2018-11-20 

2018-11-21 

2018-11-27 

2018-11-28 

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 

2018-11-05 

2018-11-06 

2018-11-12 

2018-11-13 

2018-11-19 

2018-11-20 

2018-11-26 

2018-11-27 

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 

 

 

 

2018-2019 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

1.  Kvadrato varžybos 

2006 metų gimimo ir 

jaunesniems 

mokiniams 

2018-11-06 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 
progimnazija 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Turmanto 
pagrindinė mokykla. 

Danutė  

Kukalienė 

Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

sportas@zarasai.lt  

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

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

