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Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos vadovas 

ir organizatorius 

Pastabos 

 

MOKYKLŲ LYDERYSTĖS RENGINIAI  

(ZARASŲ R. LL3) 

 

 
1.  Zarasų rajono 

mokytojų profesinio 

kapitalo tyrimo, kuris 

buvo vykdomas pagal 

LL3 projektą, 

pristatymas. 

  

 

2021-05-04 13:00 Zoom Mokyklų 

vadovai, 

kūrybinės 

komandos nariai 

ir rajono 

mokytojai. 

LL3 kūrybinės komandos nuoto-

linis susitikimas, kurio metu 

(pirmoje dalyje) bus pristatytas 

Zarasų rajono mokytojų 

profesinio kapitalo tyrimas, kuris 

buvo vykdomas pagal LL3 

projektą. Tyrimą pristatys Šiaulių 

universiteto tyrėjų komanda.  

 

Stanislovas 

Kaulavičius 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo ir kultūros 

skyriaus mentorius 

Informacija: 

mentorius Stanislovas 

Kaulavičius, 

Tel. (8 385)  37179 

stanislovas.kaulavicius

@zarasai.lt 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

1.  Seminaras 

„Kultūros projektų 

vadyba“ 

 

2021-05-12 10:00 Zarasų kultūros 

centre 

Zarasų kultūros 

centro  

bendruomenė 

 

Aistė Ulubey, VŠĮ Menų 

agentūros Artscape vadovė, 

kultūros vadybininkė ir 

Rūta Stepanovaitė, Kauno 

menininkų namų vadovė, 

kultūros vadybininkė, pristatys 

kultūros projektų vadybos 

aktualijas, suteiks teorinių ir 

praktinių žinių. 

 

Aleksandra 

Pulokienė 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

kultūros centro 

Kultūrinės veiklos, 

projektų 

vadybininkė 

 

Informacija: 

Mob. 8 671  17179 

aleksandra.pulokiene

@gmail.com   

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2021-04-30 įsakymu Nr. VK-15 
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RENGINIAI TAU KLAUSYTOJAMS IR BENDRUOMENEI 
1.  Paskaita  

„Mokymosi iššūkiai ir 

galimybės“ 

2021-05-20 12:00  

 

Lauke tarp 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos ir 

Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnybos 

TAU 

klausytojai, 

bendruomenės 

nariai. 

Aptarsime vyresnio amžiaus 

žmonių mokymosi, bendravimo 

galimybes tiesioginių kontaktų ir 

informacinių technologijų pagalba. 

Pasidalinsime  mintimis apie  

patirtis išgyventas pandemijos 

metu. Numatysime tolimesnius  
edukacinius užsiėmimus.      

Nadiežda Matušova, 

Irena Baliulė 

 

Informacija  

Mob. 8 698  13009,  

el. p. 

nad.matusova@gmail.

com 

 

 

 

PARODA 
1.  „Kai jauna buvau – 

rože žydėjau“ 

2021-05  Virtuali  

https://www.fac

ebook.com/ww

w.sczarasai.lt/ 

Bendruomenei Paroda skirta Motinos dienai Gintarė 

Laurikėnienė 

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. 

2021-05-05 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazijos 

ugdymo 

skyriaus 

„Sartukas“ 

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 

 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-05-12 

 

 

9:00 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 

 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-05-19 

 

 

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 
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4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-05-26 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

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 

 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2021-05-04 

2021-05-05 

2021-05-11 

2021-05-12 

2021-05-18 

2021-05-19 

2021-05-25 

2021-05-26 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Nuotolinės 

konsultacijos 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2021-05-04 

2021-05-05 

2021-05-11 

2021-05-12 

2021-05-18 

2021-05-19 

2021-05-25 

2021-05-26 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Nuotolinės 

konsultacijos 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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