
 

 

 

 

2018 M. BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, tel.  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

PROJEKTAS „BENDRUOMENIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYSE“ 

1.  „SafeTALK“ 

mokymai 

2018-04-05 10:00 Salako 

pagrindinė 

mokykla 

Suformuotos 

tikslinės grupės 

pagal išankstinę 

registraciją. 

Šių mokymų dalyviai prisideda 

prie saugesnės nuo savižudybių 

bendruomenės kūrimo rajone. 

Mokymai skirti geriau suprasti 

savižudybių problemą, atpažinti 

savižudybės pavojų ir nukreipti 

pagalbos link.. juos baigę 

asmenys yra labiau pasirengę 

padėti žmonėms, ketinantiems 

nusižudyti, suteikti jiems žinių, 

kaip ir kur gali rasti reikiamą 

pagalbą. 

Mokymus ves 

lektoriai 

sertifikuoti 

pagal „Living 

Works 

Education“ 

standartizuotų 

mokymų 

programas 

 

Nadiežda 

Matušova 

Projektas „Bendruomenių 

gebėjimų stiprinimas 

savižudybių prevencijos 

srityse“ finansuojam 

Valstybinio visuomenės 

sveikatos stiprinimo fondo 

lėšomis. 

 

Išsami informacija 

tel. 8 698 13009 

e. paštas 

nad.matusova@gmail.com 

 

2.  2018-04-05 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3.  2018-04-06 10:00 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

4.  2018-04-06 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS 

5.  Italų kalbos mokymai 

pradedantiems 
2018-04-03 

2018-04-10 

2018-04-17 

2018-04-24 

17:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji, 

norintys įgyti 

italų kalbos 

pagrindų. 

 Bendrinės italų kalbos mokymai 

pradedantiesiems 
Italė Gabriella 

Accetta. 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Konkretus laikas bus 

aptartas pirmo užsiėmimo 

metu. 

6.  Seminaras 

,,Edukacinių erdvių 

įkūrimas Zarasų 

žemės ūkio 

mokykloje. Gerosios 

patirties sklaida“ 

2018-04-04 9:00 Zarasų žemės 

ūkio 

mokykla 

Mokyklų, įstaigų 

atstovai. 

Seminaro tikslas atskleisti 

edukacinių erdvių svarbą 

ugdymo procese. Pasidalinti 

edukacinių erdvių kūrimo ir 

panaudojimo ugdyme gerąja 

patirtimi. 

Donata 

Radionova, 

profesijos 

mokytoja 

metodininkė. 

Jolanta Lašaitė 

Pažymėjimo kaina 0,58 

euro. 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-04-03 įsakymu Nr. VK-26 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:nad.matusova@gmail.com
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7.  Bendrinės anglų 

kalbos mokymai 

pažengusiems 

2018-04-10 

2018-04-12 

2018-04-17 

2018-04-19 

2018-04-24 

2018-04-26 

16:30 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Bendrinės anglų kalbos 

tobulinimas pažengusiems. 

Katrina 

Karlsons, 

savanorė. 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

8.  Bendrinės anglų 

kalbos mokymai 

pradedantiesiems 

2018-04-10 

2018-04-12 

2018-04-17 

2018-04-19 

2018-04-24 

2018-04-26 

17:30 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Bendrinės anglų kalbos mokymai 

pradedantiesiems. 

Katrina 

Karlsons, 

savanorė. 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

9.  Seminaras 

„Ką turi žinoti 

biudžetinės įstaigos 

vadovas apie naująjį 

darbo kodeksą. 17+ 

tvarkų/darbo teisės 

normų“ 

2018-04-11 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, 

atsakingi 

asmenys. 

Pirmieji mėnesiai dirbant pagal 

naująjį DK jau atskleidė 

įmonėms dažniausiai iškylančius 

sunkumus ir klausimus: kokios 

rūšies darbo sutartis sudaryti, 

kokius darbo santykius 

reglamentuojančius dokumentus 

pakanka peržiūrėti ir 

pakoreguoti, o kokių naujų 

reikia. Į šiuos ir kitus klausimus  

bus atsakoma seminaro metu. 

VšĮ „ Personalo 

praktikų 

paslaugos“ 

vadovė, lektorė 

Eglė Makselytė. 

 

Gintarė 

Laurikėnienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

Seminaro kaina 50 eurų. 

10.  Konferencija 

„Europos šiandiena ir 

iššūkiai“ 

2018-04-23 11:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

11-12 klasių 

mokiniai ir 

mokytojai, 

besidomintys 

Europos 

Sąjungos, 

Europos 

Parlamento 

veiklomis; 

pilietiškumo ir kt. 

mokytojai. 

Tikslas - aptarti Europos 

aktualijas, supažindinti mokinius 

su ES kasdienybe, plėsti akiratį, 

skatinti norą domėtis, dalintis 

patirtimi. 

Daiva 

Matijošienė, 
projekto „Mokyklos 

Europos parlamento 

ambasadorės“ 

ambasadorė. 
Arnoldas 

Pranckevičius, 
ES tarnautojas, 

Europos Komisijos 
atstovybės 

Lietuvoje  

vadovas 

pedag.centras@zarasai.lt  

tel. 51785 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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11.  Ūkininkių popietė 2018-04-26 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Draugijos narės Lietuvos ūkininkių draugijos 

Zarasų skyriaus narių 

susirinkimas, veiklos aptarimas, 

gairių numatymas. 

Draugijos 

pirmininkė  

Lina  

Petrėnienė 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

12.  Paroda  

„Aš noriu pasveikinti 

Lietuvą“ 

 

 

 

2018-04  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

mečiui skirta Turmanto 

pagrindinės mokyklos mokinių 

darbų paroda. 

Giedrė 

Mičiūnienė, 

Natalija 

Oginskienė. 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

13.  Anglijos Bradfordo 

meno mokyklos 

mokinių darbų 

paroda 

2018-04  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  Virginija 

Kuosaitė 

Knowles 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  Rajoninė  7-10 kl. 

mokinių istorijos 

olimpiada  

 

2018-04-12 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

7-10 kl. mokiniai  Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

mokinių registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

2.  Pradinių 1-4 klasių 

mokinių saugaus 

eismo varžybos 

„Šviesoforas“ 

2018-04-19 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

1-4 kl. mokinių 

komandos 

Informacija, nuostatai ir 

mokyklos registracija 

http://www.saugusmokinys.lt/svi

esoforas  

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

komandų registracija 

tel. 51785 

metodinis@zarasai.lt 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Metodinė diena 2018-04-04 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-04-11 

 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Zarasų Pauliaus 

Širvio 

progimnazijos 
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
http://www.saugusmokinys.lt/sviesoforas
http://www.saugusmokinys.lt/sviesoforas
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2018-04-18 

2018-04-25 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

4.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-04-03 

2018-04-04 

2018-04-10 

2018-04-11 

2018-04-17 

2018-04-18 

2018-04-24 

2018-04-25 

8:00- 

14:00 

 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

psichologė 

 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

5.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2018-04-09 

2018-04-16 

2018-04-23 

2018-04-30 

13:00- 

16:00 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

Rajono vaikai, 

tėvai, globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

logopedė 

Liuba 

Venediktova 

specialioji 

pedagogė 

 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel. 51785 

 

 

 

 

2018-04-03 

2018-04-10 

2018-04-17 

2018-04-24 

13:00- 

17:00 

 

METODINIAI RENGINIAI 

1.  Zarasų rajono 

specialiųjų pedagogų 

ir logopedų metodinio 

būrelio susirinkimas 

2018-04-04 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

specialieji 

pedagogai ir 

logopedai 

Gerosios darbo patirties sklaida Birutė 

Razmanavičienė 

pedag.centras@zarasai.lt  

tel. 51785 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt

