
  

 

 

 

 

 

2022 M. GRUODŽIO 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.  Mokymai 

„Konfliktų, streso 

valdymas“ 

 

2022-12-01 10:00 Zarasų r. 

savivaldybės 

mažoji 

posėdžių salė 

 Suaugusieji Šių mokymų metu išmoksime 

numatyti konfliktines ir stresines 

situacijas bendravime, takyti 

profilaktikos priemones, kad jie 

nesivystytų ir netaptų (gal ir 

kasdienine) problema. 

Zarasų TVIC. 

Lektorius – 

psichologas, 

soc. m. dr. 

Tomas 

Lagūnavičius 

Informacija: 

VšĮ Zarasų turizmo ir 

verslo informacijos 

centras 

Sėlių a. 22, Zarasai 

Tel. +370 673 39379 

2.  Mokymai  

„Asmeninio darbo našumo 

gerinimo programa“ 

2022-12-14 10:00 Zarasų r. 

savivaldybės 

mažoji 

posėdžių salė 

Suaugusieji Ši programa yra skirta tiems žmo-

nėms, kurie nori gyventi greitai, 

padaryti daug, bet tuo pačiu neper-

vargti ir „nenumirti“ anksčiau laiko.  

Mokymų  metu praktiškai diagno-

zuosime, kokiuose asmenybės 

lygiuose jūs turite galimybes didinti 

darbo našumą. Neribokite savęs. 

Siekite iš gyvenimo maksimo, nes 

kito šanso jau nebus! 

Zarasų TVIC. 

Lektorius – 

psichologas, 

soc. m. dr. 

Tomas 

Lagūnavičius 

Informacija: 

VšĮ Zarasų turizmo ir 

verslo informacijos 

centras 

 

Sėlių a. 22, Zarasai 

Tel. +370 673 39379 

3.  „Skaitmeninių įrankių 

naudojimo galimybės 

ugdymo procese“ refleksija 

 

2022-12-15 
 

13:00  Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

 Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Programos dalyviai gilins žinias, 

kaip panaudoti skaitmeninius 

išteklius ugdymo procese. 

Jolanta Lašaitė Informacija 

metodinis@zarasai.lt  

sczarasai@gmail.com  

(8 385) 51785 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2022-12-01 įsakymu Nr. VK-40 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
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4.  Seminaras „Autizmas: 

praktiniai aspektai“ 

2022-12-29 10:00 Dusetų Kazi-

miero Būgos 

gimnazijos 

ugdymo 

skyrius 

„Sartukas“ 

Rajono švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Tikslas – suprasti autizmo spektro 

sutrikimo įvairiapusiškumą, 

bendravimo, elgesio, pažinimo, 

jutimų, mąstymo ypatumus, 

tinkamai organizuoti ugdymą, 

akcentuojant praktinius aspektus. 

Renata Šėžienė, 

Birutė 

Razmanavičienė 

 

Informacija 

metodinis@zarasai.lt  

sczarasai@gmail.com  

(8 385) 51785 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  V Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiada 

2022-12-16 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-12 kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/etnines-

kulturos-olimpiada/  

Jolanta Lašaitė Informacija 

metodinis@zarasai.lt  

sczarasai@gmail.com  

(8 385) 51785 

2.  34-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada 
II etapas  

2022-12-20 9:30-

13:30 

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 

PARODA 

1.  Zarasų krašto fotografų 

klubo „Ežerų žemė“ 

fotografijų paroda 

2022 

gruodis 
 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 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Zarasų rajono ūkininkių 

draugijos susirinkimas 

2022-12-09 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

ūkininkės 

Tikslas – metų veiklos apžvalga.  Gintarė 

Laurikėnienė 

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

2.  Veiklos pagal projektą 

„Kūrybinė veikla – 

emocinei pusiausvyrai 

gerinti“ 

2022-12-13 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. 

2022-11-14 15:00- 

17:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Technologijų, 

dailės 

mokytojai, 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių 

nariai 

Tapyti sienų kilimėliai – kultūros 

paveldas. Interpretuojant šių 

darbų motyvus, bus kuriami 

tapybos darbai.  

Ramunė 

Sladkevičiūtė- 

Dainienė 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/
https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/
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
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3.  Pozityvios tėvystės 

mokymai (susirinkus 

grupei) 

2022-12-07 

2022-12-14 

2022-12-21 

2022-12-28 

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 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-12-07 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

pagrindinės 

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. 

2022-12-14 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Dusetų Kazi-

miero 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 

 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-12-21 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 

 

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
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2022-12-14 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų rajono 
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, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2022-12-06 

2022-12-07 

2022-12-13 

2022-12-14 

2022-12-20 

2022-12-21 

2022-12-27 

2022-12-28 

 

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

