
 

 

 

 

 

 

2018 M. BIRŽELIO 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 

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS 

1.  Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

planavimo mokymai. 

II dalis 

2018-06-04 11:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

 Tikslinė grupė Mokymų tikslas – skatinti 

suaugusiųjų dalyvavimą 
mokymesi visą gyvenimą siūlant 

jiems aktualias ir patrauklias 

bendrųjų ir pagrindinių 

kompetencijų ugdymo paslaugas 
savivaldybėse bei kokybiško 

ugdymo turinio pagalba stiprinti 

suaugusiųjų neformaliojo 
švietimo ir tęstinio mokymosi 

sistemos funkcionalumą. 

Nadiežda 

Matušova 
 

Mokymai vykdomi pagal 

projekto „Suaugusiųjų 
švietimo sistemos plėtra 

suteikiant 

besimokantiesiems 

asmenims bendrąsias 
kompetencijas“  veiklas 

Nr.09.4.2-ESFA-V-715-

01-0002 

2.  Bendravimo su 

vaikais tobulinimo 

kursai tėvams 

 

2018-06-05 

2018-06-06 

2018-06-12 

2018-06-13 

2017-06-19 

 

12:00   Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Tėvai, globėjai 

(rūpintojai), 
kuriems mokymai 

skirti teismo 

sprendimu. 

Pagal Vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymo ir 
SPPC parengtą programą. 

Genovaitė 

Vadaišienė 
 

Tikslinė grupė. 

Tel. 51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

3.  Seminaras 

„Istorijos ir kultūros 

paveldas, jo vieta 

dabarties kontekste, 

mokinių ugdymo 

galimybės“  

2018-06-08 13:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

Tauragės 

mokyklų 

bendruomenių 
atstovai 

Seminaras padės mokytojams 

suvokti gausaus mūsų paveldo 

svarbą, jo panaudojimo 
galimybes, ugdant mokinių 

pilietiškumą, savimonę, 

kūrybiškumą. 

Vasilijus 

Trusovas 

Programos akreditacijos 

Nr. 211000217 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2018-05-31 įsakymu Nr. VK-28 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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4.  Anglijos Bradfordo 

meno mokyklos 

mokinių darbų 

paroda 

2018 m. 

birželio 

mėn. 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  Virginija Kuosaitė 

Knowles 

pedag.centras@zarasai.lt 

tel. 51785 

METODINĖ VEIKLA 

1.  Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2018-06-06 11:00 Zarasų 

švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

Rajono švietimo 

įstaigų socialiniai 
pedagogai 

Mokslo metų veiklos apžvalga, 

naujovės. 

Elvyra Šumanienė  

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2018-06-06 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 
tarnyba 

 

Zarasų  

rajono  
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 

2.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2018-06-05 

2018-06-06 

 

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 

3.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2018-06-04 

2018-06-05 

 

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 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 

 

Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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