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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. PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

1.  Konferencija, skirta 

Europos dienai 

2022-05-02 12:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

aktų salė 

9-12 klasių 

moksleiviai, 

svečiai iš 

Anykščių Jono 

Biliūno 

gimnazijos 

Lietuvoje Europos diena plačiau 

pradėta švęsti nuo 2002 metų. 

Organizuojami Europos dienai 

skirti renginiai, kurių metu 

visuomenė supažindinama su 

Europos Sąjunga, diskutuojama 

visai Europai svarbiais klausimais. 

MEPA projekto 

vyr. ambasadorė 

mokytoja Daiva 

Matijošienė 

Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 

tel.: 8 385 52598 

rastine@azuolas.info 

 

2.  Seminaras „Empatija – 

būtina sąlyga motyvuo-

jančiam, tvariam, 

produktyviam santykiui 

kurti“  
(Ilgalaikės programos 

„Įtraukaus ugdymo 

individualizavimas visų 

mokinių sėkmei“ modulis) 

2022-05-09 14:00 Nuotoliniu 

būdu 

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos 

bendruomenė 

Empatija atveria daugybę kelių į 

tvirtus santykius, plečia mūsų 

akiratį, padeda pamatyti pasaulį iš 

kitų žmonių pozicijos. Elgesio 

stiliai komunikacijoje. Empatija vs. 

Simpatija. Tipai ir savęs valdymo 

principai. Praktinės  

rekomendacijos kasdienių situacijų 

sprendimui. 

Nomeda 

Marazienė 

Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazija 

tel.: 8 385 41418 

antazaves.mok@zaras

ai.lt 
 

3.  Edukacinė išvyka 

„Geroji patirtis švietimo 

sistemos pokyčių 

įgyvendinime“ 
 

 

2022-05-

12-13 

 Druskininkai Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

švietimo ir 

kultūros 

skyriaus atstovai 

,švietimo įstaigų 

direktoriai ir 

pavaduotojai   

Druskininkų švietimo politikos 

strateginės kryptys ir prioritetai. 

Pasirengimas UTA: kompetenci-

jomis grįstas ugdymas. Kaip 

ruošiamės? Kur link juda mokykla? 

Diskusija. Vizitas į Druskininkų 

savivaldybės Viečiūnų 

progimnaziją. Gerosios patirties 

sklaida. 

Sigita Keršienė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-05-02 įsakymu Nr. VK-20 
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4.  Seminaras  

„Asmeninė bei 

komandinė emocinė 

branda“  
(Ilgalaikės programos 

„Ugdymo proceso 

tobulinimas – mokyklos 

pažangai“ modulis) 

2022-05-18 14:00 Nuotoliniu 

būdu 

Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Bendruomenių lyderiai – emocinio 

atsparumo pavyzdžiai, į juos 

lygiuojasi, jų elgesį ir reakcijas stebi 

visi bendruomenės nariai. Asmeninė 

bei komandinė emocinė branda 

keičia visos organizacijos ir 

bendruomenės kultūrą. 

Kaip įkvėpti, motyvuoti save ir 

bendruomenės narius? 

Nomeda 

Marazienė 

Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 

tel.: 8 385 52598 

rastine@azuolas.info 

 

5.  Seminaras  

„Kartų teorijos idėjų 

pritaikymas efektyviai 

komunikacijai mokykloje 

kurti“  
(Ilgalaikės programos 

„Ugdymo proceso tobulinimas 

– mokyklos pažangai“ 

modulis) 

2022-05-30 13:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Kartų konflikto tema – amžina 

tema. Ji palydima įvairių stereo-

tipų, kurie gyvuoja ir trukdo rasti 

efektyviausius skirtingų kartų 

komunikavimo būdus. Yra įvairių 

teorijų, kurias perpratus galima 

išmokti paramos ir supratingumo 

kitų ir kitaip mąstančių žmonių 

(kartų) atžvilgiu, įvaldyti sociali-

nio atsipalaidavimo instrumentus, 

išsiugdyti empatiją, išmokti elgesio 

lankstumo, o tai bendravimą 

padarytų efektyvų. 

 

Lidija 

Laurinčukienė 

Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 

tel.: 8 385 52598 

rastine@azuolas.info 

 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Lietuvių kalbos mokymai 

suaugusiems 

2022-05-05 

2022-05-12 

2022-05-19 

2022-05-26 

18:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Kitakalbiai 

suaugusieji 

Mokymai skirti kitakalbių lietuvių 

kalbos gebėjimams ugdyti. 

Daiva 

Matijošienė, 

Edita 

Kondratavičiūtė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

2.  Pozityvios tėvystės 

mokymai 

2022-05-03 

2022-05-10 

2022-05-17 

2022-05-24 

 

11:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tėvams 

auginantiems 

vaikus  

nuo 3 iki 12 

metų   

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

užsiėmimų metu tėvai mokomi 

tinkamai atliepti vaiko poreikius, 

veiksmingų bendravimo su vaikais 

būdų, lavinami tėvų pozityvios 

disciplinos taikymo įgūdžiai.  

 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Mokymai  

nemokami.  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 
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OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Rajono mokyklų 7-10 kl. 

mokinių istorijos 

olimpiada 

2022-05-03 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

7-10 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė 

sczarasai@gmai

l.com 
metodinis@zaras

ai.lt 

tel. 51785 

 

Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

2.  Rajono mokyklų 5-8 

klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

2022-05-06 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-8 kl.  

mokiniai 

 Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

3.  Zarasų rajono pradinių 

klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas  

„Žodi, suskambėk“ 

2022-05-11 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3-4 kl.  

mokiniai 

 Registracija tik per 

atsiųstą GOOGLE 

FORMS nuorodą 

 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Rajono priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2022-05-17 13:30 Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

platforma 

Rajono 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Renginio tikslas – aktualijos, 

priešmokyklinio ugdymo 

pokyčiai, veiklos planavimas. 

Jolanta Lašaitė 
metodinis@zaras

ai.lt 

 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 
sczarasai@gmail.com 

PARODA 
1.  Visagino fotoklubo  

„Pozityvas“ fotografijų 

paroda 

2022-05-19 

 

12:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Visagino fotografų klubo 

„Pozityvas“ narių kūryba 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-05-04 

2022-05-11 

2022-05-18 

 

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, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-05-25 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų  

„Lakštingalos“ 

m-klos Magučių 

ugd. sk. 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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3.  Logopedo ir spec. 

pedagogo konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-05-03 

2022-05-04 

2022-05-10 

2022-05-11 

2022-05-17 

2022-05-18 

2022-05-24 

2022-05-25 

2022-05-31 

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 

 

 

4.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2022-05-03 

2022-05-04 

2022-05-10 

2022-05-11 

2022-05-17 

2022-05-18 

2022-05-24 

2022-05-25 

2022-05-31 

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 

2022-05-06 

2022-05-13 

2022-05-20 

2022-05-27 

10:00- 

14:00 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
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