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2022 M. VASARIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS* 
Savanorių g. 1, Zarasai, Tel.  (8 385)  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.  Seminaras ,,Emocinis 

perdegimas, priežas-

tys, pasekmės ir 

profilaktika 

2022-02-15  Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija  

Mokyklos 

bendruomenė 

Emocinis perdegimas gali ištikti 

kiekvieną. Tai nesusijęs nei su 

išsilavinimu, nei su intelekto 

lygiu, nei su atlygiu. Tik viena 

reikšminga – situacija darbe ir 

mūsų santykis su tuo. 

Aušra 

Krištapavičienė 

 

Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazija 

8 385 56534 

rastine@buga.dusetos.l 

m.lt 

2.  Seminaras 

„Skaitmeninių įrankių 

naudojimo galimybės 

ugdymo procese“ 

(I modulis 2 dalis) 

2022-02-15 10:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

Mokyklos 

bendruomenė 

Išmokti naudotis įvairiais 

skaitmeniniais įrankiais, darbo 

jais ypatumai, pasidalinimas 

gerąja patirtimi vykdant ugdo-

mąsias veiklas skaitmeninėje 

erdvėje. 

Jolanta Lašaitė 

 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

3.  Programa „Skaitymo 

ugdymo strategijos 

mokykloje“ modulis  

„Z kartos ugdymo 

strategijos“ 

2022-02-03 

2022-02-07 

13:00 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija  

Mokyklos 

bendruomenė 

Seminare mokytojai bus supažin-

dinti su esminiais šiuolaikinės 

mokinių kartos mokymosi ir 

raidos aspektais, gebėjimu 

pažinti ir pripažinti individualius 

mokymosi ypatumus. 

Audronė 

Šarskuvienė 

Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazija 

8 385 56534 

rastine@buga.dusetos.l 

m.lt 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

2022-02-01 9:00 Rajono 

mokyklose 

9-12 kl. 

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 
 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 
metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-02-01 įsakymu Nr. VK-5 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
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2.  25-oji Lietuvos 

mokinių filosofijos 

olimpiada  

2022-02-04  Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

3.  Respublikinis anglų 

kalbos konkursas  

(9-10 kl.)  

2022-02-04 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-10 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

4.  Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 

2022-02-09 10:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

5-12 kl. 

mokiniai 

Konkurso informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

5.  29-oji Lietuvos 

mokinių rusų kalbos 

olimpiada (10-11kl.) 

2022-02-10 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

10-11 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

6.  X Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada  

 

2022-02-11 9:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

6-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

7.  70-oji Lietuvos 

mokinių matematikos 

olimpiada 

2022-02-11 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

8.  31-oji Lietuvos 

mokinių istorijos 

olimpiada 

2022-02-24 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

10-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Rajono specialiųjų 

pedagogų ir logopedų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2022-02-14 10:00 Nuotoliniu 

būdu 

Rajono 

specialieji 

pedagogai ir 

logopedai 

Renginio tikslas – aktualijos, 

veiklos planavimas. Logopedės 

ekspertės  Raimondos 

Kirvėlienės pranešimas 

„Internetinių įrankių pritaikymas 

ugdant specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių kalbą“ 

 Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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2.  Anglų kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

2022-02-14 11:00 Nuotoliniu 

būdu 

Rajono anglų 

kalbos 

mokytojai 

dėstantys 7-8 kl. 

Renginio tikslas – anglų kalbos 

olimpiados organizavimas 7-8 

kl. mokiniams. 

 Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

PARODA 
1.  Paroda „O jei 

šiandien esi tau 

skirtuos Zarasuos...“ 

2022-01-11 

iki 

2022-02-11 

12:00  

 

 

Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Tai Zarasų krašto fotografų, 

klubo „Ežerų žemė“ narių darbai 

atskleidžiantys gamtos ir 

žmogaus ryšį. Autoriai savitai 

atskleidžia buvimą šiame likimo 

skirtame krašte.   

 Informacija tel. 

Mob. 8 698 13009 

nad.matusova@gmail.

com 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-02-02 

 

 

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 

 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-02-09 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazijos 

Salako 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. 

2022-02-23 

 

 

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 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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4.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-02-01 

2022-02-02 

2022-02-08 

2022-02-09 

2022-02-15 

2022-02-22 

2022-02-23 

14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 

 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2022-02-01 

2022-02-02 

2022-02-08 

2022-02-09 

2022-02-15 

2022-02-22 

2022-02-23 

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 

2022-02-04 

2022-02-11 

2022-02-18 

2022-02-25 

10:00- 

14:00 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

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

