
*Renginiai, tyrimai ir konsultacijos organizuojami laikantis Bendrų saugumo reikalavimų švietimo įstaigoms. 

 

 

 

 

 

2021 M. LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS* 
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Eil. 

Nr. 

Renginio 

pavadinimas 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos vadovas 

ir organizatorius 

Pastabos 

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

1.  Programa „Skaitymo 

ugdymo strategijos 

mokykloje“ modulis 

„Skaitymo strategijų 

mokymas(is) per visų 

dalykų pamokas“ 

2021-11-03 

 

 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

Mokyklos 

bendruomenė 
Seminare bus pristatyta skaitymo 

kompetencijų ugdymo metodika, 

skaitymo etapai, strategijų 

mokymo žingsniai, veiksmingiau-

sios skaitymo strategijos, praktinių 

modelių kūrimas ir pristatymas, 

skaitymui palankios aplinkos 

kūrimas. 

Nijolė Toleikienė Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazija 

8 385  56534 

rastine@buga.dusetos.l

m.lt 

 

2.  Programa „Įtraukus 

ugdymo individuali-

zavimas visų mokinių 

sėkmei“ modulis 

„IKT taikymo 

praktika ugdymo 

suasmeninimui“ 

2021-11-19 13:00 Antazavės 

Juozo Gruodžio 

gimnazija 

Mokyklos 

bendruomenė 

IKT grįsto mokymosi praktika ir 

jos personalizavimo įgalinimas 

ugdymo procese, galimybės 

suasmenintam mokymui(si), 

diferencijavimui ir individualiza-

vimui, mokymosi proceso 

valdymas.  

Jolanta Baronienė Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazija 

8 385  41418 

antazaves.mok@zaras

ai.lt 

 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Rajono anglų kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Data ir laikas 

tikslinami 
Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono anglų 

kalbos mokytojai  

 

Renginio tikslas – aktualijos, 

gerosios darbo patirties sklaida, 

veiklos planavimas. 

Anna Puzhene 

 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
1.  Tarptautinis 

informatikos ir 

informatinio 

mąstymo konkursas 

„Bebras“ 

I etapas 

nuo  

2021-11-15 

iki 

2021-12-10 

8:00-

17:00 

Nuotoliniu 

būdu 

1-12 klasių 

mokiniai 

Informacija 

http://bebras.lt 

 

Jolanta Lašaitė Informacija 

metodinis@zarasai.lt 

sczarasai@gmail.com 

8 385  51785 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2021-11-03 įsakymu Nr. VK-21 
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Suaugusiųjų mokymosi savaitė 

„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ 

1.  Paskaita, praktinė 

veikla, diskusija „Ko 

ir kaip nori mokytis 

suaugusieji“ 

2021-11-15 

 

10:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Savanorių g. 1 

Zarasai 

Besimokantys 

suaugusieji  

 Gintarė 

Laurikėnienė 

 

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

2.  Paskaita, praktinė 

veikla „Gamta-

fotografijoje“ 

2021-11-11 

 

12:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Savanorių g.1 

Zarasai 

Besimokantys 

suaugusieji   

 Nadiežda Matušova 

 

Tel. 8 698  13009 

nad.matusova@gmail.

com   

 

3.  Mokomės šiaurietiško 

ėjimo 

2021-11-17 10:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Savanorių g. 1 

Zarasai 

 Besimokantys 

suaugusieji  

 Nadiežda Matušova 

 

Tel. 8 698  13009 

nad.matusova@gmail.

com   

 

4.  Praktinė veikla - 

diskusija „Skaitau, o 

ar galiu pats kurti“ 

2021-11-18 12:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Savanorių g. 1 

Zarasai 

 Besimokantys 

suaugusieji  

 Irena Baliulė 

 

Tel. 8 698  13009 

nad.matusova@gmail.

com   

 

5.  Praktinė veikla „Ar 

pažįstu Zarasus“ 

2021-11-19 

 

12:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Savanorių g.1 

Zarasai 

  Besimokantys 

suaugusieji 

 Ramūnas Keršys 

 

Tel. 8 698  13009 

nad.matusova@gmail.

com   

 

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk 
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SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-11-03 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazijos  

ugdymo sk. 

„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. 

2021-11-10 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

profesinės 

mokyklos   

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 

 

10:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-11-17 

 

 

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. 

2021-10-27 

 

 

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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5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2021-11-03 

2021-11-09 

2021-11-10 

2021-11-16 

2021-11-17 

2021-11-23 

2021-11-24 

2021-11-30 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

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 

2021-11-03 

2021-11-09 

2021-11-10 

2021-11-16 

2021-11-17 

2021-11-23 

2021-11-24 

2021-11-30 

14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

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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