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Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI. UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS 

1.  GEOGRAFIJOS 

Bendrųjų programų 

įgyvendinimo aktualijos 

(nuotolinis renginys) 

2022-09-06 15:30- 

17:00 

Nuotoliu: 

https://bit.ly/

3JOAn0y 

Geografijos 

mokytojai 

Nacionalinė švietimo agentūra 

organizuoja renginių ciklą, skirtą 

aptarti atnaujintų Bendrųjų 

programų įgyvendinimo 

rekomendacijų panaudojimo 

galimybes 2022–2023 m. m.  

Iš viso suplanuota 20 renginių pagal 

mokomuosius dalykus. 

Renginių metu bus pristatomos 

konkretaus mokomojo dalyko 

ugdymo turinio kaitos aktualijos, 

įgyvendinimo galimybės, 

dalijamasi sėkmingos praktikos 

geraisiais pavyzdžiais, aptariami 

brandos egzaminų rezultatai.  

Renginių ciklas skirtas dalykų 

mokytojams, ugdymo proceso 

organizavimu besidomintiems 

pedagogams ir ugdymo institucijų 

vadovams. 

Bendra renginių nuoroda: 

https://www.nsa.smm.lt/2022/08/16

/rengiantis-naujiems-mokslo-

metams-20-renginiu-apie-bendruju-
programu-igyvendinimo-

rekomendacijas-2/ 

 

 

 

Tel. 8 385  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

EKONOMIKOS IR 

VERSLUMO 

Bendrųjų programų 

įgyvendinimo aktualijos 

(nuotolinis renginys) 

2022-09-07 15:30- 

17:00 

Nuotoliu: 

https://bit.ly/

3pddIS7 

 

Ekonomikos ir 

verslumo 

mokytojai 

MATEMATIKOS 

Bendrųjų programų 

įgyvendinimo aktualijos 

(nuotolinis renginys) 

2022-09-08 15:00-

17:00 

Nuotoliu 

https://bit.ly/

3Qj1t2z 

 

Matematikos 

mokytojai 

BIOLOGIJOS 

Bendrųjų programų 

įgyvendinimo aktualijos 

(nuotolinis renginys) 

2022-09-08 15:00-

17:00 

Nuotoliu 

https://bit.ly/

3ApLr1i 

 

Biologijos 

mokytojai 

 

 

INFORMATIKOS 

Bendrųjų programų 

įgyvendinimo aktualijos 

(nuotolinis renginys) 

2022-09-09 13:00-

14:30 

Nuotoliu 

https://bit.ly/

3AivV7p 

 

Informatikos 

mokytojai 

 

MUZIKOS 

Bendrųjų programų 

įgyvendinimo aktualijos 

(nuotolinis renginys) 

2022-09-13 15:00-

16:00 

Nuotoliu 

https://bit.ly/

3pgd0Ua 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-09-05 įsakymu Nr. VK-24 
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METODINĖ VEIKLA 

2.  Zarasų rajono 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinis 

susirinkimas 

 

2022-09-02 

 
14:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Pasidalinti mokymuose sukaupta 

patirtimi ir aktualijomis. 

Jolanta  

Lašaitė 

 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

  

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro mokymai 

2022-09-12  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Mokymai pagal prevencijos 

programą. 

Svetlana 

Veikšrienė 

Ignalinos rajono 

savivaldybės vi-

suomenės svei-

katos biuro jau-

nimui palankių 

sveikatos prie-

žiūros paslaugų 

koordinatorė. 

Informacija 

Tel. 8 622  27162 

2.  Mokymai „Priklausomybių 

ligų atpažinimo, pirminio 

kontakto ir motyvacijos 

gydymuisi mokymo 

programa“ 

 

2022-09 

13-14 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Mokymai suteiks mokslo 

įrodymais pagrįstas žinias apie 

priklausomybę kaip ligą ir 

pagalbos priklausomiems 

galimybes, praktinio motyvavimo 

pagrindus, konsultacinio pokalbio 

įgūdžius. 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

 

svetlana.vilkauskiene

@zarasai.lt  

3.  Neuroedukaciniai 

užsiėmimai suaugusiems 

„Aš kūrėjas“ 

2022-09-14 

2022-09-21 

2022-09-28 

17:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji Programa skirta norintiems: 

gerinti emocinę būklę, 

atrasti vidinę pusiausvyrą, 

geriau pažinti save, 

ugdyti socialinius ir emocinius 

gebėjimus. 

Rita Dudėnė  

VšĮ „Virsmo 

studija“ 

neuroedukatorė  

Būtina registracija  

Tel: 8 626 69396 
 

Projektą remia Zarasų 

rajono savivaldybės 

administracija 

4.  Lietuvių kalbos mokymai 

suaugusiems ukrainiečiams 

2022-09-06 

2022-09-13 

2022-09-20 

2022-09-27 

18:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Ukrainiečiai 

(suaugusieji) 

Mokymai skirti suaugusiųjų 

ukrainiečių lietuvių kalbos 

gebėjimams ugdyti. 

Daiva 

Matijošienė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Informacija  

Tel. 8 385  51785 

pedag.centras@zarasai

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

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

  
 

2022-09-07 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų  

 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
  

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

  2022-09-14 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Antazavės 

Juozo 

Gruodžio 

gimnazija 

2022-09-21 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazija 

 

2022-09-28 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos gimnazija 

2.  Logopedo, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-09-06 

2022-09-13 

2022-09-20 

2022-09-27 

 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

Genovaitė 

Vadaišienė  
Psichologė  

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
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