
 

 

 

2020 M. GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, tel.  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

 

MOKYKLŲ LYDERYSTĖS RENGINIAI (ZARASŲ R. LL3) 

Eil.  

nr. 

Renginio pavadinimas 
 

 

Lektorius/ moderatorius Val. Laikas Data Dalyviai 

1.  „Mokytojai įsikrauna“ 

Mokytojams apie virtualaus pokyčio 

įvaldymo būdus ir galimybes. 

 

https://us02web.zoom.us/j/8298164101

7?pwd=Qm1Cd2JBeS9wcGtnUHlQZX

FDcEtiQT09 

 

Rūta Gudmonaitė 

rutagud@gmail.com 

4 13:30-17:00 

 

Gruodžio 2 d. 

mokymai 

Mokyklų kūrybinės 

komandos ir kiti 

besidomintys. 

 

Informacija: 

mentorius 

Stanislovas 

Kaulavičius  

stanislovas.kaulavic

ius@zarasai.lt 
 (8 385)37105   

 

moderuoja 

Rūta Gudmontaitė 

1,5 

 
13:30-15:00 Gruodžio 3 d. 

refleksija 

 1,5 13.30-15:00 Gruodžio 4 d. 

refleksija 

2.  „Integruoti teatro metodai – atmosferai, aktyvumui, 

mokymuisi“ 

Atpalaiduojantys ir įgalinantys metodai, mokytojų 

savijautos gerinimui. 

 

Prisijungimas bus paskelbtas 

Ieva Jackevičiūtė  

tb.ieva@gmail.com 

4 13:00-17:00 Gruodžio 9 d. 

mokymai 

 

moderuoja 

Ieva Jackevičiūtė 

1,5 11:00-12:30 

 

Gruodžio 10 d. 

refleksija 

1,5 11:00-12:30 Gruodžio 11 d. 

Refleksija 
 

3.  „Mokymąsi skatinantis nuotolinis mokymas“ 

 Psichologinis stabilumas, savijauta, balansas  

 Darbas per nuotolį –kaip padaryti, kad darbas per 

nuotolį būtų „gyvas“ ir „įtraukiantis“. 

2-3 klasių mokytojams ir penktokų matematikos 

mokytojams suteiks 1 mėn. sulietuvintą suomišką 

matematikos mokymo platformą išbandyti nemokamai. 

Prisijungimas bus paskelbtas. 

Norbertas Airošius 

norbertui@gmail.com 

4 13:00-16:00 Gruodžio 16 d. 

mokymai 
 

moderuoja V.Bujanauskienė 

ir K.Gotberg 

 

1,5 13:30-15:00 Gruodžio 17 d. 

refleksija 

1,5 

  
13:30-15:00 Gruodžio 18 d. 

refleksija 

Pastabos:  

1. Tiek mokymuose, tiek refleksijoje turėtų dalyvauti 30 asmenų. Atkreipiame dėmesį, kad tie patys mokymų dalyviai turi jungtis į refleksijos dienas. Už visas 3 

dienas bus išduodamas vienas pažymėjimas.  

2. Po renginio kiekvienam dalyviui reikės elektroniniu paštu (bus pateiktas) patvirtinti, kad dalyvavo mokymuose. 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2020-12-01 įsakymu Nr. VK-27 
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Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
1.  Finansinio 

raštingumo mokymai 
(Trečias susitikimas) 

2020-12-02 14:30 Zoom 

platforma 

Mokytojai, valsty-

bės tarnautojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

bendruomenių 

nariai 

Nemokami. Registracija iki gruodžio 2 d. 12.00 val. 

https://forms.gle/QPhRKxoYfQPXUhc36 
Nuotolinio seminaro temos: 

1. „Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių nauda. Pajamų ir turto deklaravimo 

pagrindai“ 

2020-12-03 14:30 2. „Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti ir gautų pajamų 

apmokestinimas“. 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
1.  Lietuvos mokinių 

dailės olimpiados 
respublikinis etapas  

2020-12-04 8:00-

18:15 

Nuotoliniu 

būdu 

Rajoninio etapo 

laimėtoja 

Informacija 
www.lmnsc.lt  

Jolanta Lašaitė  metodinis@zarasai.lt 
tel. 51785 

2.  3-oji Lietuvos mokinių 

etninės kultūros 
olimpiada 

2020-12-11 

 

10:00  5-12 kl. mokiniai Informacija 
www.lmnsc.lt 

Jolanta Lašaitė  metodinis@zarasai.lt 
tel. 51785 

3.  32-oji Lietuvos 

mokinių informatikos 

olimpiada  

2020-12-15 

(II etapas) 

10:00 Zarasų r. 

mokyklose 

8-12 kl. mokiniai Informacija 
http://www.lmio.mii.vu.lt/ 

 

Jolanta Lašaitė  metodinis@zarasai.lt 
tel. 51785 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-12-02 8:00 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, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-12-09 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Antazavės Juozo 

Gruodžio 

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 
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-12-16 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų Kazimiero 

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 

 

4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2020-12-23 

2020-12-30 

 

 

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 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 8 385 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2020-12-01 

2020-12-02 

2020-12-08 

2020-12-09 

2020-12-15 

2020-12-16 

2020-12-22 

2020-12-23 

2020-12-29 

2020-12-30 

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. 51785 
ppt@zarasai.lt 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2020-12-01 

2020-12-02 

2020-12-08 

2020-12-09 

2020-12-15 

2020-12-16 

2020-12-22 

2020-12-23 

2020-12-29 

2020-12-30 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba 

Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

tel. 51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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