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2022 M. KOVO 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 

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

1.  Programa „Įtraukus 

ugdymo individualiza-

vimas visų mokinių 

sėkmei“ III modulis 

„Įtraukios pamokos 

organizavimas, 

taikant UDL prieigą“ 

2022-03-02 14:00 Antazavės 

Juozo Gruodžio 

gimnazija 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

Kartu su visuomenės vertybėmis 

besiformuojanti ugdymo sistema 

sukuria modelius, grindžiamus 

socioedukaciniais prioritetais. 

Universalus dizainas ugdymui – 

tai viena iš naujausių tyrimų 

rezultatais pagrįsta įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimo prieiga. 

Vytauto Didžiojo 

universiteto 

profesorė dr. Alvyra 

Galkienė 

Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazija 

8 385 41418 

antazaves.mok@zaras

ai.lt 

 

 

2.  Programa „Skaitymo 

ugdymo strategijos 

mokykloje“ modulis  

„Mokinių  kritinio 

mąstymo ir problemų 

sprendimų gebėjimai 

bei jų vertinimas“ 

2022-03-29 

2022-03-31 

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. 

Ilona Ežerinytė Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazija 

8 385 56534 

rastine@buga.dusetos.l

m.lt 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.  Seminaras 

„Skaitmeninių įrankių 

naudojimo galimybės 

ugdymo procese“ 

(I modulis 2 dalis) 

2022-03-15 

2022-03-22 

13:00 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 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-02-28 įsakymu Nr. VK-10 
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SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Pozityvios tėvystės 

mokymai 

Mokymų 

pradžia 

2022-03-09  

 

Programą 

sudaro 10 

kassavaiti-

nių 

užsiėmimų. 

Vieno 

susitikimo 

trukmė  

2 val. 

16:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tėvams 

auginantiems 

vaikus  

nuo 3 iki 12 

metų   

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

užsiėmimų metu tėvai mokomi 

tinkamai atliepti vaiko poreikius – 

jie supažindinami su vaiko 

amžiaus tarpsnių ypatumais ir jų 

įtaka vaiko elgesiui, taip pat 

mokomi veiksmingų bendravimo 

su vaikais būdų (jausmų supra-

timas, jų valdymas, aktyvus 

klausymas, pagyrimai, konfliktų 

sprendimai), lavinami tėvų 

pozityvios disciplinos taikymo 

įgūdžiai (taisyklės, ribų nustaty-

mas, draudimai). Užsiėmimų metu 

vyksta diskusijos, dirbama porose 

ir mažose grupelėse, rodomi ir 

aptariami video siužetai, 

aptariamos probleminės situacijos, 

naudojamas „minčių lietaus“ 

metodas, informacijos įsisavinimui 

ir žinių įtvirtinimui tėvai atlieka 

praktines užduotis. 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Mokymai  

nemokami.  

 

REGISTRACIJA  

https://forms.gle/xVWJ

Qf4xMXKDsEp49 
 

arba 
 

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 
 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  28-oji Lietuvos 

mokinių dailės 

olimpiada 

„Laikmečių 

atradimai“ 

2022-03-01 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8-12 kl. 

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 
 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

2.  12-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada „Mano 

gaublys“ 

2022-03-01  Rajono 

mokyklose 

2-4 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

https://geografija.lt 

 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

3.  12-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada „Mano 

gaublys“ 

2022-03-02  Rajono 

mokyklose 

6-8 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

https://geografija.lt 

 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

https://forms.gle/xVWJQf4xMXKDsEp49
https://forms.gle/xVWJQf4xMXKDsEp49
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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4.  12-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada „Mano 

gaublys“ 

2022-03-03  Rajono 

mokyklose 

9-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

https://geografija.lt 

 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

5.  51-asis tarptautinis 

jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas  

iki  

2022-03-07 

 Rajono 

mokyklose 

Mokiniai iki 15 

m. 

Konkurso informacija ir darbų 

registracija  

https://www.lmnsc.lt/epistolinio_

rasinio/  

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

6.  27-oji Lietuvos 

mokinių verslo ir 

ekonomikos 

olimpiada  

2022-03-09 10:00 Internetu  11-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

7.  Lietuvos mokinių 

liaudies dailės 

konkursas „Sidabro 

vainikėlis IX“ 

Darbus 

pristatyti 

iki 

2022-03-10 

 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3-12 klasių 

mokiniai 

Informacija ir dalyvio 

registracija 

http://www.lnkc.lt/go.php/lit/Sid

abro-vainikelis/138538 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

8.  34-oji Lietuvos 

mokinių geografijos 

olimpiada 

2022-03-17 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl.  

mokiniai 

Olimpiados informacija 

www.lmnsc.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

9.  Tarptautinis 

matematikos 

konkursas 

„KENGŪRA 2022“ 

2022-03-17  Rajono 

mokyklose 

0-12 kl.  

mokiniai 

Konkurso informacija 

www.kengura.lt 

 

Jolanta Lašaitė 
sczarasai@gmail.com 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

10.  Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiada „Kūrybos 

virusas 2022 m.“ 

2022-03-31 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-12 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 dailės 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

2022-03-01 11:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono dailės 

mokytojai 

Renginio tikslas – aktualijos, 

veiklos planavimas.  

 Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

PARODA 
1.  Paroda „O jei 

šiandien esi tau 

skirtuos Zarasuos...“ 

2022-03 

 

 

 

Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Tai Zarasų krašto fotografų, 

klubo „Ežerų žemė“ narių darbai 

atskleidžiantys gamtos ir 

žmogaus ryšį.  

 Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 
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SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-03-02 

 

 

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 

 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-03-02 

2022-03-16 

 

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. 

2022-03-23 

 

 

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 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2022-03-30 

 

 

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 

5.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-03-01 

2022-03-02 

2022-03-08 

2022-03-09 

2022-03-15 

2022-03-16 

2022-03-22 

2022-03-23 

2022-03-29 

2022-03-30 

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 
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6.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2022-03-01 

2022-03-02 

2022-03-08 

2022-03-09 

2022-03-15 

2022-03-16 

2022-03-22 

2022-03-23 

2022-03-29 

2022-03-30 

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 

2022-03-04 

2022-03-18 

2022-03-25 

10:00- 

14:00 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt

