
 

 

 

2020 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 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
1.  Projektas 

„Lyderių laikas 3“ 

Virtuali stažuotė 

„Įvairūs mokyklų ir 

savivaldybių 

bendradarbiavimo 

modeliai mokinių 

mokymosi pažangos 

užtikrinimo srityje“ 

2020-11-

16-17 

2020-11-

26-27 

9:00-

15:00 

 Tikslinė grupė Stažuotės tikslas – susipažinti su 

Estijos ir Suomijos savivaldybių 

ir mokyklų tarpusavio 

bendradarbiavimo patirtimi. 

Mentorius 

Stanislovas 

Kaulavičius 

 

stanislovas.kaulavicius@za

rasai.lt 

 (8 385)37105 

2.  Suaugusiųjų mokymosi 

savaitė 

„Susitikime mokytis. 

Kartu mes galim!“ 

2020-11-

14-22 

Išsamią informaciją 

apie programą ir 

renginius teikia 

Nadiežda Matušova 
nad.matusova@gmail.

com   

8 698 13009 

 

  

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros 

ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius įsijungti į suaugusiųjų 

Mokymosi savaitę.  
Dvidešimt pirmąja suaugusiųjų mokymosi savaite siekiame atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti 

įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, apmąstyti, kaip 

galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes 

įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi. 

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitę bus atidaryta 2020 m. lapkričio 13 dieną Šakiuose, mieste, 

kuriame gyveno, kūrė ir dirbo daug žymių Lietuvos šviesuolių, jų tarpe ir Vincas Kudirka. Iš Šakių, lyg 

skambančio Varpo aidai, savaitės renginiai pasklis po visą Lietuvą.  

Išsami informacija http://www.lssa.smm.lt/lt/susitikime-mokytis-kartu-mes-galim/ 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2020-11-03 įsakymu Nr. VK-26 
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3.  Finansinio 

raštingumo mokymai 
(Antrasis modulis) 

2020-11-16 15:00 Zoom 

platforma 

Mokytojai, valsty-

bės tarnautojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

bendruomenių 

nariai 

Nemokami. Nuotolinio seminaro temos: 

1. Papildomas pensijų kaupimas, anuitetai. (Daiva Gerulytė) 

2. Kaip pilnavertiškai naudotis asmenine „Sodros“ paskyra, svetainė 

https://www.sodra.lt/ , jos struktūra, Atvira Sodra, kita naudinga informacija (Indrė 

Bubliauskaitė). 

Registracija 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRISiVRYjFykV_IVAdmxOFYehwx

MzuTt1bcaD6hw5LTVwJog/viewform 

4.  Švietimo inovacijų 

paroda  

MOKYKLA 2020 

2020-11-

20-21 

Nuotoliniu būdu Kviečiame dalyvauti pirmojoje tokioje virtualioje parodoje, kurioje galėsite įsitraukti į nepaprastus 

praktinius užsiėmimus kartu su „Atradimų laboratorijomis“, dalyvauti įvairiuose, netradicinių temų 

renginiuose, išgirsti Lietuvos bei užsienio ekspertų mintis, patirtis ir dar daugiau!  
Paroda skelbia – ATEITIS VYKSTA DABAR.  Dalyvavimas parodoje – nemokamas!  

Daugiau informacijos apie parodą, naujienos, programa ir registracija puslapyje - 

www.parodamokykla.lt.  Kilus klausimams galite susisiekti paroda@nsa.smm.lt 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  17-tas informatikos ir 

informatinio mąstymo 

konkursas „BEBRAS“  

2020-11-09 

2020-12-04 

(imtinai) 

 Nuotoliniu 

būdu 

1-12 klasių 

mokiniai 

Informacija 
http://bebras.lt/ 
  

Jolanta Lašaitė  metodinis@zarasai.lt 
tel. 51785 

2.  4-oji Lietuvos mokinių 

geomokslų olimpiada 
2020-11-25 

 

15:00 Nuotoliniu 

būdu 

15–17 m. amžiaus/ 

8–11 kl. mokiniai 

Registracija iki lapkričio 18 d.  

https://www.lmnsc.lt/naujiena/kvi

eciame-dalyvauti-geomokslu-

olimpiadoje/ Informacija  

http://www.lgeo.chgf.vu.lt/ 

Jolanta Lašaitė  metodinis@zarasai.lt 
tel. 51785 

PARODOS 

1.  Zarasų meno 

mokyklos 

Suaugusiųjų kūrybos 

darbų paroda 

2020-11   Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenei  Suaugusiųjų dailės studijos 

dalyvių tapybos darbų paroda. 

Mokytoja 

Ramunė 

Sladkevičiūtė-

Dainienė 

tel. 8 385 51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-11-04 8:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos vaikai, 

tėvai, globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 
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2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

Magučių ugdymo 

skyriaus vaikai, 

tėvai, globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-11-11 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos vaikai, 

tėvai, globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-11-18 

2020-11-25 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazijos 
vaikai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2020-11-03 

2020-11-04 

2020-11-10 

2020-11-11 

2020-11-17 

2020-11-18 

2020-11-24 

2020-11-25 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2020-11-03 

2020-11-04 

2020-11-10 

2020-11-11 

2020-11-17 

2020-11-18 

2020-11-24 

2020-11-25 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba 

Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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