
  

 

 

 

 

 

2022 M. LAPKRIČIO 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 praktikumas 

„Ištieskime ranką 

jaunajam talentui“ 

2022-11-08 9:30 Zarasų 

Fausto 

Latėno  

meno 

mokykla 

Neformaliojo 

muzikos ugdy-

mo fortepijono 

specialybės 

mokytojai 

Mokymų metu siekiama apžvelgti 

fortepijono pedagogikos aktualijas, 

pasidalyti metodine – praktine 

patirtimi, tobulinti dalykines žinias, 

stiprinti bendradarbiavimą. 

Danguolė 

Petrašiūnienė 

Tel. (8-385) 30579 
info@zmm.lt  

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

 

2.  Ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijų narių 

metodinis pasitarimas 

„Sklandus bendradarbia-

vimas teikiant švietimo 

paslaugas vaikui“ 

2022-11-09 14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Mokyklų ir 

rajono VGK 

nariai 

Susitikimo tikslas -  pasidalinti 

patirtimi  VGK  veiklos srityse, 

aptarti bendradarbiavimo 

galimybes. 

Nijolė 

Bikulčienė 

Tel. (8 385)  37103 
nijole.bikulciene@zaras

ai.lt 

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

 

3.  Seminaras „Šiuolaikinė 

pamokos vadyba“ 
(Ilgalaikės programos „Ugdymo 

proceso tobulinimas – mokyklos 

pažangai“ modulis) 

2022-11-15 

 

13:00  Zarasų  

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

 Zarasų  

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Kvalifikacijos tobulinimo progra-

mos dalyviai gilins žinias, kaip 

gerinti ugdymo organizavimo su 

šiandienos mokiniais galimybes 

Vincas 

Tamašauskas 

 

Tel. (8 385)  52558 
rastine@azuolas.info  

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

 

4.  Tarpinstitucinis pasitarimas 

dėl prevencinių priemonių 

planavimo 2023 metams 

2022-11-16 10:00 Zarasų r. 

savivaldybės 

administraci-

jos Mažojoje 

salėje 

Tikslinė grupė Prevencinių priemonių planavimo 

2023 metams aptarimas. 

Nijolė 

Bikulčienė 

Tel. (8 385)  37103 
nijole.bikulciene@zaras

ai.lt 

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

5.  Seminaras „Vaiko teisių 

užtikrinimas ugdymo 

įstaigose“  

2022-11-22 Tiksli-

nama 

Tikslinama  Tikslinė grupė Vaiko teisių bei interesų užtikrini-

mas ugdymo/švietimo įstaigoje. 

Vaiko teisių apsaugos teisinio 

reguliavimo naujovės ir aktualijos. 

Raimonda 

Joskausdienė, 

juristė, teismo 

mediatorė 

Tel. (8 385)  37103 
nijole.bikulciene@zaras

ai.lt 

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-11-07 įsakymu Nr. VK-38 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:info@zmm.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:rastine@azuolas.info
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:nijole.bikulciene@zarasai.lt
mailto:nijole.bikulciene@zarasai.lt
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6.  Ilgalaikės mokymų 

programos „Skaitmeninių 

įrankių naudojimo 

galimybės ugdymo procese“ 

baigiamasis modulis 

2022-11-24 
 

12:00  Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

 Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Kvalifikacijos tobulinimo progra-

mos dalyviai gilins žinias, kaip 

panaudoti skaitmeninius išteklius 

ugdymo procese. 

Jolanta Lašaitė Informacija 

metodinis@zarasai.lt  

sczarasai@gmail.com  

(8 385) 51785 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Tarptautinis informatikos ir 

Informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras“ 

2022-11-14 

iki  

2021-12-09  

(I etapas) 

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 

2.  34-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada 
I etapas (mokyklos) 

2022-11-15 9:30-

13:30 

Zarasų r. 

mokyklose 

nuotoliniu 

būdu 

8-12 kl. 

mokiniai 

Informacija 

http://www.lmio.mii.vu.lt/  

Jolanta Lašaitė Informacija 

metodinis@zarasai.lt  

sczarasai@gmail.com  

(8 385) 51785 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Zarasų rajono mokyklų 

bibliotekininkų metodinis 

susirinkimas „Bibliotekos 

galimybės iš arti“ 
 

2022-11-23 

 
14:00 ZOOM 

platforma 

Mokyklų 

bibliotekininkai, 

asmenys, atsakin- 

gi už mokyklos 

biblioteką 

Aktualijos bibliotekininko darbe Jolanta  

Lašaitė 

 

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

 

PARODA 

1.  Zarasų krašto fotografų 

klubo „Ežerų žemė“ 

fotografijų paroda 

2022 

lapkritis 
 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Bendruomenės 

nariai 
Tai Zarasų krašto fotografų, 

klubo „Ežerų žemė“ narių:  

R. Bikulčiaus, G. Kavaliauskaitės,  

V. Kukonenko, A. Navicko ir  

S. Stankevičiaus žvilgsniai į 

šiandienos Zarasus. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

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

 

2022 M. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖ 

„MOKYMOSI SILUETAI“ 
 

1.  Skaitmeninių konsultacijų 

savaitė „Skaitmeninė 

valanda“ 

2022-11-21 

2022-11-25 
12:00-

13:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 
Siekiama paskatinti tobulinti savo 

skaitmeninius įgūdžius ir 

pasinaudoti skaitmeninėmis 

galimybėmis savo kasdienėje bei 

profesinėje veikloje. 

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

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
http://bebras.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.lmio.mii.vu.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Veiklos pagal projektą 

„Kūrybinė veikla – 

emocinei pusiausvyrai 

gerinti“ 

2022-11-10 14:00 Zarasų 

„Lakštinga-

los“ mokykla 

Mokyklos 

bendruomenė 

Tikslas – skatinti suaugusiųjų 

kūrybinę veiklą emocinei 

pusiausvyrai gerinti.   

Gintarė 

Laurikėnienė 

Mokymai 

organizuojami 

Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų, 

finansuojamų Zarasų 

rajono savivaldybės 

biudžeto lėšomis 

2022-11-17 14:00 Zarasų 

„Lakštinga-

los“ mokyk-

los Magučių 

ugdymo 

skyrius 

Skyriaus 

bendruomenė 

2022-11-21 14:30 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

Tikslinė grupė  

 

2.  Lietuvių kalbos mokymai 

suaugusiems ukrainiečiams 

2022-11-08 

2022-11-15 

2022-11-22 

 

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 

3.  Pozityvios tėvystės 

mokymai 

2022-11-09 

2022-11-16 

2022-11-23 

2022-11-30 

12:00 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 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

1.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Darbo 

dienomis 

8:00-

16:00 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, 

Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, 

Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams teikiamos profesinio 

orientavimo paslaugos, siekiant 

ugdyti karjeros kompetencijas, 

kurios yra svarbios norint 

sėkmingai pasirinkti mokymosi 

kryptį, profesiją ar darbo veiklą, 

pereiti iš mokymo aplinkos į 

darbo aplinką, taip pat tolesnei 

profesinei raidai ir mokymuisi.   

Jurgita 

Jablonskienė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialistas1

@gmail.com 

 

2.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Pirma-

dieniais ir 

penkta-

dieniais 

8:00-

17:00 

Antazavės Juozo Gruodžio 

pagrindinė mokykla, 

Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija 

Jovita 

Vainikevičiūtė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialistas2

@gmail.com 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:karjeros.specialistas1@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas1@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas2@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas2@gmail.com
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SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-11-09 

2022-11-16 

2022-11-23 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų Pauliaus 

Širvio 

progimnazija 

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. 

2022-11-30 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

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.  Logopedo, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-11-08 

2022-11-15 

2022-11-22 

2022-11-29 

 

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

