
  

 

 

 

 

 

2023 M. VASARIO 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.  Edukacinė pažintinė išvyka 

į Utenos STEAM centrą. 

2023-02-13  K. Ladygos 

g. 20, Utena 

Atstovai iš 

rajono ugdymo 

įstaigų 

Susipažinimas su laboratorijomis 

ir jų įranga. Atnaujinto ugdymo 

turinio programų ir STEAM 

centro siūlomų praktinių darbų 

aptarimas. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

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

2.  Mokymai 

„Smurto ir priekabiavimo 

prevencija įstaigoje“ 

2023-02- 

Data ir 

laikas 

tikslinamas 

 Nuotoliniai Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

darbuotojai 

Remiantis LR Darbo kodekso 30 

str. 4 dalies pakeitimais,  įstaigos 

vadovas turi organizuoti 

darbuotojams mokymus apie 

smurto ir priekabiavimo pavojus, 

prevencijos priemones, 

darbuotojų teises ir pareigas 

smurto ir priekabiavimo srityje. 

 

Šie mokymai vyks Smurto ir 

priekabiavimo prevencijos tema, 

pabrėžiant aktualius probleminius 

aspektus ir sprendimo būdus. 

Gintarė 

Laurikėnienė,  

Psichologijos 

centro lektoriai 

Užsiregistravusios 

įstaigos gaus 

prisijungimo nuorodas 

3.  Mokymai „Autizmas: 

praktiniai aspektai“ 

2023-02-15 10:00 Dusetų 

Kazimiero 

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 

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

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2023-02-01 įsakymu Nr. VK-10 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO RENGINIAI 

1.  UTA koordinatorių 

mokymai 

Vasaris  Nuotoliniu 

būdu 

Tik registruoti 

dalyviai 

Užsienio kalbos 

Teatras 

Technologijos 

Informacija: 

Gintarė 

Laurikėnienė 

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

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Pozityvios tėvystės 

mokymai (susirinkus 

grupei) 

2023-02-07 

2023-02-14 

2023-02-21 

2023-02-28 

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  

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

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  55-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada  
2023-02-01 9:00 ir 

12:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba/ 

mokyklose 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/olimpiados_

pav/  

Jolanta Lašaitė 

metodinis@zar

asai.lt 

sczarasai@gm

ail.com  
(8 385) 51785 

 

Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
per atsiųstą 

GOOGLE FORMS 

nuorodą 
2.  26-oji Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiada 
2023-02-03 9:00 Nuotoliniu 

būdu 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

http://www.filosofijamokykloje.lt/

naujienos/  

3.  71-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada 
2023-02-07 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/olimpiados/ 

 

 

4.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 
2023-02-08 9:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

5-12 kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/meninio_ska

itymo/  

5.  30-oji Lietuvos mokinių rusų 

kalbos olimpiada 
2023-02-09 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

10-11 kl./II-III 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/rusu_k_/  

 

6.  XI Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 
2023-02-10 9:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

6-8 ir 9-12 

klasių mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/muzikos_oli

mpiada/  

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
https://www.lmnsc.lt/olimpiados_pav/
https://www.lmnsc.lt/olimpiados_pav/
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
http://www.filosofijamokykloje.lt/naujienos/
http://www.filosofijamokykloje.lt/naujienos/
https://www.lmnsc.lt/olimpiados/
https://www.lmnsc.lt/meninio_skaitymo/
https://www.lmnsc.lt/meninio_skaitymo/
https://www.lmnsc.lt/rusu_k_/
https://www.lmnsc.lt/muzikos_olimpiada/
https://www.lmnsc.lt/muzikos_olimpiada/
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7.  32-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada 
2023-02-23 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija 

https://www.lmnsc.lt/istorijos/  

PARODA 

1.  Paroda „Šiltos akimirkos“ 2023-02  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 
Zarasiškės knygų iliustratorės 

Gintarės Laurikėnienės iliustracijų 

ir piešinukų paroda. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

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. 

2023-02-01 

 

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. 

2023-02-08 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) 

2023-02-22 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos ir 

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 

https://www.lmnsc.lt/istorijos/
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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bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

Salako ugdymo 

skyriaus vaikai, 

tėvai, globėjai 

konsultavimas  

4.  Logopedo, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2023-02-01 

2023-02-07 

2023-02-08 

2023-02-14 

2023-02-21 

2023-02-22 

2023-02-28 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

Genovaitė 

Vadaišienė  
Psichologė  

Edita 

Sklizmantienė 

Spec. pedagogė 

Būtina išankstinė 

registracija: 

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

 

 
 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt

