
 

 

 

2019 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 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.  Mokymai  

„Streso valdymo 

būdai“ 

2019-06-01 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Iš anksto 

užsiregistravę 

suaugusieji 

Užsiėmimo metu bus mokoma 

streso suvaldymo: procesų 

supratimo, o vėliau – sau tinkamų 

metodikų pasirinkimo ir tų 

metodikų naudojimo. 

Gintarė 

Davainienė 

lektorė, rašytoja, 

knygų autorė, 

saviugdos klubo 

„Žaliasis 

bambukas“ 

vadovė, 

sertifikuota 

„Reiki“, NLP ir 

„ThetaHealing“ 

praktikė. 

Būtina registracija 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

2.  Jaunųjų pianistų 

meistriškumo kursai 

„Master days“  

II-asis sezonas. 

2019-06-02 

2019-06-10 

  Zarasų meno 

mokykla 

Fortepijono 

specialybės 

mokytojai ir 

mokiniai.  

Pasaulinio lygio grandai: Sankt 

Peterburgo N. A. Rimskio – 

Korsakovo konservatorijos 

profesorius Igoris Lebedevas, 

Vienos menų universiteto 

profesorius Romanas Zaslavskis 

(Austrija), XIII Varšuvos F. 

Chopin tarptautinio pianistų 

konkurso nugalėtojas Philippe 

Giusiano (Prancūzija) dalinsis 

profesine patirtimi su fortepijono 

specialybės mokiniais ir 

pedagogais. 

Organizatorius 

prof. Gintautas 

Želvys, globėjas 

Zarasų rajono 

meras Nikolajus 

Gusevas, 

Zarasų meno 

mokykla. 

Registracija ir 

išsamesnė informacija: 

Zarasų meno mokykla 

Tel. 8 385 30579 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2019-05-31 įsakymu Nr. VK-29 
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3.  Seminaras 

„Elektroninio 

dienyno „Mūsų 

darželis“ galimybės ir 

nauda įstaigos 

darbuotojams ir 

ugdytinių tėvams“ 

2019-06-06  9:00 Zarasų 
„Lakštingalos“ 

mokykla 

Ignalinos 

„Šaltinėlio“ 

mokyklos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Tikslas - pasidalyti darbo 

patirtimi apie elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“  

įdiegimą    Zarasų „Lakštingalos“ 

mokykloje 

Rasa Jurevičienė 

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Registracija ir 

išsamesnė informacija 

pavaduotoja@zarasudarze

lis.lt 

tel. 8 385 51362 

4.  Seminaras 

,,Edukacinės erdvės 

Zarasų švietimo 

įstaigų aplinkose“ 

2019-06-11 9:00 Zarasų 

profesinė 

mokykla 

Ugdymo įstaigų 

atstovai. 

Tikslas - pasidalyti darbo 

patirtimi, keistis inovatyviomis 

idėjomis, kuriant edukacines 

erdves bei jas naudojant 

ugdomajame procese. 

Aurelija 

Vaitonienė, 

praktinio mokymo 

vadovė, istorijos 

vyr. mokytoja. 

Registracija ir 

išsamesnė informacija 

tel. 8 620 659 17, 

aurelija.vaitoniene@ 

gmail.com  

5.  Palankios sveikatai 

mitybos mokymai 

2019-06-10   

 

 

9:05 

 

 

Antazavės  

Juozo 

Gruodžio 

gimnazija  

Tikslinė grupė Dalyviai susipažins sveika 

mityba, sveikos mitybos įtaka 

sveikatai, gaus naudingos 

informacijos bei išklausys įvairų 

patirčių.  

Asta Keturkienė, 

sveikos mitybos ir 

gyvensenos 

konsultantė 

tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 
2019-06-11 

 

 

8:55 

 

 

Zarasų 

profesinė 

mokykla  

2019-06-12 

 

 

9:55 

 

 

Dusetų  

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

2019-06-13 9:00 Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

6.  Mokymai 

„Lyderių laikas 3“ 

2019-06-25 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų 

savivaldybės 

projekto „Lyderių 

laikas 3” kūrybinė 

komanda. 

Tikslas – identifikuoti švietimo 

problemas. Iš visų problemų 

išgryninti pagrindinę projekto 

temą, kurią ketinama išspręsti 

Konsultantė - 

Kotryna Gotberg. 

Registracija LL3 

mokymosi platformoje  

„Moodle“  

 

PARODOS 

1.  Paroda 

„Mūsų ateities 

miestai“ 

2019-06  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

NVŠ grupės (6-7) metų mokinių 

kūrybiniai darbai, kuriuose jie 

pavaizdavo netolimos ateities 

miestus. 

Petronė 

Sekonienė, 

Gintarė 

Laurikėnienė 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 
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SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

 Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

 

 

 

2019-06-05 

 

8:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

 

Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos  

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

9:00 Antazavės Juozo 

Gruodžio 

gimnazijos  
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

 Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-06-12 

 

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 

 Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-06-04 

2019-06-05 

2019-06-11 

2019-06-12 

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 

 Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2019-06-03 

2019-06-04 

2019-06-10 

2019-06-11 

 

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 

 

 

 

2018-2019 MOKSLO METŲ ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS 

1.  Futbolo 7 x 7 varžybos   

7-8 klasių mokiniams 

2019-06-04 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazi-

jos sporto 

aikštynas 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija,  Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Turmanto 

pagrindinė mokykla. 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

sportas@zarasai.lt 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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2.  Futbolo 7 x 7 varžybos   

5-6 klasių mokiniams 

2019-06-11 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazi-

jos sporto 

aikštynas 

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Dusetų 

Kazimiero Būgos gimnazija,  Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Turmanto 

pagrindinė mokykla. 

Arūnas Zavackas Informacija: 

Tel. (8 385) 30556 

sportas@zarasai.lt 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 


