
 

 

 

 

2019 M. BALANDŽIO 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 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.   Mokymai 

„Lyderių laikas 3“ 

2019-04-01  11:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

savivaldybės 

projekto „Lyderių 

laikas 3” kūrybinė 

komanda. 

Tikslas – identifikuoti švietimo 

problemas. Iš visų problemų 

išgryninti pagrindinę projekto 

temą, kurią ketinama išspręsti 

Konsultantė - 

Kotryna Gotberg. 

Registracija LL3 

mokymosi platformoje  

„Moodle“ Zarasų rajono 

savivaldybės puslapis: 

http://mtc.vma.emokykla.l

t/course/view.php?id=83 

Registracija į pirmąjį 

renginį „Moodle“ 

aplinkoje: 

http://mtc.vma.emokykla.l

t/mod/choice/view.php?id

=1339 

2.  Seminaras praktikumas 

,,Scenos baimė-streso 

valdymas“ 

2019-04-10 11:00 Zarasų meno 

mokykla 

Neformaliojo 

ugdymo 

fortepijono 

muzikos 

mokytojai 

Tikslas - supažindinti fortepijono 

mokytojus su profesoriaus 

Paurent Boullet darbo principais 

ir  metodais fortepijono dėstymo 

etape. 

Danguolė 

Petrašiūnienė, 

Profesorius  

Laureny Boullet 

(Belgija 

/Vokietija) 

Išsamesnė informacija  

tel. 8 385 30579 

3.  Konferencija 

,,Veiksmingiausias 

mano metodas, 

ugdant ikimokyklinio 

amžiaus vaikus" 

2019-04-26  Zarasų 
„Lakštingalos“  

mokykla 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Konferencijos metu pasidalinsime 

praktine patirtimi su Panevėžio 

Ramygalos lopšelio-darželio 

,,Gandrelis“ ikimokyklinio 

ugdymo pedagogais, pristatysime 

aktyvius ugdymo (si) metodus, 

edukacines erdves. 

Rasa Jurevičienė 

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokykla 

Išsamesnė informacija  

tel. 8 385 51362 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2019-03-29 įsakymu Nr. VK-22 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
http://mtc.vma.emokykla.lt/course/view.php?id=83
http://mtc.vma.emokykla.lt/course/view.php?id=83
http://mtc.vma.emokykla.lt/mod/choice/view.php?id=1339
http://mtc.vma.emokykla.lt/mod/choice/view.php?id=1339
http://mtc.vma.emokykla.lt/mod/choice/view.php?id=1339
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4.  Respublikinė gerosios 

patirties sklaidos 

paroda  

„Sužinokime. 

Tobulėkime. 

Veikime“  

2019-04-24 

2019-04-25 

 Utenos 

Dauniškio 

gimnazija  

Pedagogai Šių metų parodos tema –  

Prasmės ir atradimų mokykla,  

teminės gairės – 

aktualaus ugdymo turinio 

kūrimas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, asmenybės 
augimas.  

Parodoje bus pristatoma 

profesionali švietimo pagalba ir 

inovacijos mokyklai, dalijamasi 

sėkmės istorijomis. 

Parodą 

organizuoja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija, 

Ugdymo plėtotės 

centras, 

bendradarbiau-

dami su  

Utenos miesto 

savivaldybe ir 

Utenos švietimo 

centru bei  

Utenos Dauniškio 

gimnazija. 

Programa ir registracija 

į renginius 

https://regionine.ugdome.l

t/demesio-jau-galite-

registruotis-i-parodos-

suzinokime-tobulekime-

veikime-renginius/  

 

 

  

 

RENGINIAI BENDRUOMENEI 

5.  Praktiniai mokymai 

„Įmink žolynų 

paslaptį“ 

2019-04-05 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Iš anksto 

užsiregistravę 

suaugusieji 

Žolinukai – tarsi vasaros dalelė. 

Dalyviai bus mokomi prakalbinti 

džiovintas žoles, gėles ir linus bei 

pračiulbinti paukštelius 

naudodami natūralias gamtines 

medžiagas. Pasigaminsite mielų 

kūrinėlių, kurie vėliau taps namų 

puošmena arba dovana 

artėjančioms šventėms. 

Tautodailininkė, 

poetė  Gentvilė 

Giedraitienė-

GIEDRAŽOLĖ 

Mokymai mokami. 

Informacija 

tel. 8 385 51785 

pedag.centras@zarasai.lt 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

1.  Paskaita 

„Aplinkosaugos 

iššūkiai“  

2019-04-04 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai, TAU 

klausytojai 

Lektoriai supažindins su 

naujausiais aplinkosaugos 

iššūkiais. Tvarkymosi akcijų 

organizavimo tvarka ir nauda. 

Prof. Manefa 

Miškinienė, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija 

tel. 8 698 13009 

https://regionine.ugdome.lt/demesio-jau-galite-registruotis-i-parodos-suzinokime-tobulekime-veikime-renginius/
https://regionine.ugdome.lt/demesio-jau-galite-registruotis-i-parodos-suzinokime-tobulekime-veikime-renginius/
https://regionine.ugdome.lt/demesio-jau-galite-registruotis-i-parodos-suzinokime-tobulekime-veikime-renginius/
https://regionine.ugdome.lt/demesio-jau-galite-registruotis-i-parodos-suzinokime-tobulekime-veikime-renginius/
https://regionine.ugdome.lt/demesio-jau-galite-registruotis-i-parodos-suzinokime-tobulekime-veikime-renginius/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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2.  Paskaita 

„Europos Parlamentas; 

atstovavimas, Europos 

Sąjungos iššūkiai“ 

2019-04-11 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai, TAU 

klausytojai 

Lektoriai supažindins su EP 

rinkimų sistema, ES laukiančiais 

iššūkiais, globalizacijos 

problemomis. 

Prof. Algirdas 

Raslanas, 

Nadiežda 

Matušova  

Informacija 

tel. 8 698 13009 

3.  Paskaita – 

inscenizacija 

„Vaižgantas – 

vaikščiojanti šviesa“ 

2019-04-18 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

TAU klausytojai Šiemet minimas 150-asis Juozo 

Tumo-Vaižganto jubiliejus. 2019-

ieji paskelbti Vaižganto metais.  

Zarasų „Ąžuolo gimnazijos 

mokytoja Gitana Kavaliauskaitė  

kartu su abiturientais papasakos 

visuomenininko, kultūros veikėjo, 

spaudos darbuotojo, knygnešių 

rėmėjo, rašytojo, kunigo Juozo 

Tumo-Vaižganto gyvenimo ir 

veiklos istoriją. 

Gitana 

Kavaliauskaitė, 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija 

tel. 8 698 13009 

4.  Paskaita  

„Prezidento institucija. 

Konstituciniai 

prezidento įgaliojimai“ 

2019-04-25 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai, TAU 

klausytojai 

Lektoriai supažindins su 

Prezidento institucijos  

Konstituciniais įgaliojimais, 

kandidatų į prezidentus 

programomis. 

Prof. Algirdas 

Raslanas 

Nadiežda 

Matušova 

Informacija 

tel. 8 698 13009 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Rajono mokyklų  

8 kl. mokinių  

lietuvių kalbos 
olimpiada  

2019-04-03 9:00- 

11:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8 kl. 

mokiniai 

 

 Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

2.  Rajoninis  

raštingumo 

konkursas  

3-4 kl. mokiniams  

2019-04-03 9:00- 

11:00 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla  

3-4 kl. 

mokiniai 

 

 Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

3.  Rajoninis  

raštingumo 

konkursas  

5-8 kl. mokiniams 

2019-04-03 9:00- 

11:00 

Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazija 

5-8 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

4.  Rajoninė 7-10 klasių 

mokinių istorijos 
olimpiada 

2019-04-09 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

7-10  kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė  

 
Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 8 385 51785 

metodinis@zarasai.lt   

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
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PARODOS 

1.  Paroda 

„Aš-pasaulis“ 

2019-03  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

 Kornelija 

Vitartaitė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

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. 

2019-04-03 

 

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 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-04-10 

 

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 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-04-17 

 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-03-27 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų  
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
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-04-02 

2019-04-03 

2019-04-09 

2019-04-10 

2019-04-16 

2019-04-17 

2019-04-23 

2019-04-24 

2019-04-30 

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 

2019-04-01 

2019-04-02 

2019-04-08 

2019-04-09 

2019-04-15 

2019-04-16 

2019-04-23 

2019-04-29 

2019-04-30 

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

