
 

 

 

2019 M. SPALIO 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.  Kvalifikacinė  - 

edukacinė išvyka 

„Ukmergės krašto 

dvarai: istorijos 

pėdsakais“ 

2019-10-04 

  

  

  

Zarasų 
„Santarvės“ 
pradinė 

mokykla 

Zarasų „Santarvės“ 

pradinės mokyklos 

bendruomenė 

Mokymasis autentiškoje, muziejaus 

aplinkoje, betarpiškai susipažįstant 

su materialiomis ir nematerialiomis 

vertybėmis, skatinant domėjimąsi 

krašto istorija, kultūra, ugdant 

aktyvumą, kūrybiškumą, patrauklia 

forma atskleidžiant praeities ir 

šiuolaikinio pasaulio sąsajas. 

Doc. dr. Irena 

Baliulė 

 

2.  Paskaita 

„Mindfulness – streso 

valdymui“ 

2019-10-04 16:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji Susipažinsime su Mindfulness 

praktikomis, kuo jos naudingos ir 

aktualios šiuolaikiniam žmogui 

Laura 

Pečeliūnienė 

REGISTRACIJA 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

3.  Paskaita  

„Minčių ir emocijų 

higiena“ 

2019-10-05 10:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Suaugusieji Bus analizuojama minčių higiena 

ir pozityvių minčių galia. Kaip 

susirikiuoti savo mintis, 

atsikratyti neigiamų emocijų, 

nusiraminti. 

 

Laura 

Pečeliūnienė 

REGISTRACIJA 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

4.  Mokymai - 

konsultacijos 

Psichikos sveikatos 

kompetencijų 

didinimas įstaigoje 
(toliau PSKD) 

Pagal 

individualų 

grafiką 

 Zarasų r. 

švietimo 

įstaigos 

Įstaigų 

bendruomenės 

Ugdyti dalyvių kompetencijas, 

reikalingas mažinant neigiamą 

psichosocialinių rizikos veiksnių 

poveikį darbuotojų sveikatai, 

gerinti psichosocialinę aplinką 

įstaigoje stiprinant darbuotojų 

psichikos sveikatą. 

Psichologės 

Genovaitė 

Vadaišienė, 

Zita 

Aleksandravičienė 

 

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2019-09-30 įsakymu Nr. VK-32 
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5.  Mokymai 

„Lyderių laikas 3“ 

2019-10-08 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“ 

6.  Mokymai 

„Efektyvi savižudybių 

prevencija 

savivaldybėje“ 

2019-10-15 

2019-10-28 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tikslinė grupė Vadovaujantis patvirtintu 

reagavimo į savižudybių riziką 

modeliu Zarasų r., stiprinti 

pagalbos teikėjų tinklą, būtiną 

efektyviai savižudybių 

prevencijai savivaldybėje. 

Valija Šap, 

Europos 

sertifikuota 

psichologė 

Lietuvoje 

klinikinėje ir 

sveikatos srityje 

Organizatoriai 

Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Tel. 8 657 79 982  

zarasu.vsb@gmail.com  

 

7.  Mokymai 

„Specialiosios 

pedagogikos ir 

specialiosios 

psichologijos 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursų 

programa“ 

2019-10-16 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų meno 

mokyklos 

bendruomenei 

Programos paskirtis – suteikti 

mokytojams specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos žinių, būtinų ugdyti 

mokinius, turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių, atsirandančių 

dėl išskirtinių asmens gabumų, 

įgimtų ar įgytų sutrikimų, 

nepalankių aplinkos veiksnių, 

vadovaujantis inkliuzinio 

ugdymo, t. y. proceso, 

užtikrinančio kokybišką 

ugdymą(si) visiems jo dalyviams, 

užkertant kelią „iškristi“ iš 

švietimo sistemos. 

Gintarė 

Laurikėnienė, 

 

Jungtinė lektorių 

grupė 

BŪTINA 

REGISTRACIJA 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 

2019-10-29 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Mokyklų 

bendruomenėms 

8.  Skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

švietimo 

darbuotojams 

2019-10-28 10:00-

16:00 

Zarasų 

rajono 

savivaldy-

bės viešoji 

biblioteka  

Mokymai skirti 

minimalias 

skaitmeninio 

raštingumo žinias 

ir įgūdžius 

„Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete: Skaitmeninių nuotraukų 

apdorojimas ir saugus 

dalijimasis“ (6 val.) 

Mokymai vykdomi 

įgyvendinant 

projektą 

„Prisijungusi 

Lietuva“. 

Informacija 

Danutė Kiltinavičienė 

tel. 8 385 51406, 

d.kiltinaviciene@zarasubi

blioteka.lt  

mailto:zarasu.vsb@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:d.kiltinaviciene@zarasubiblioteka.lt
mailto:d.kiltinaviciene@zarasubiblioteka.lt


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2019 m. spalio mėnesio renginiai 3 

2019-10-29 10:00-

16:00 

turintiems 

asmenims. 

 

Mokymai nėra 

skirti ekspertams ir 

IT mokytojams.  

 

Mokymai vyksta, 

kai susirenka 10 

žmonių grupė 

„Karjeros galimybės TAU: 

inovatyvus savęs pristatymas 

(daugiausiai dėmesio mokymų 

metu skiriama vaizdo medžiagos 

redagavimui)“ (6 val.) 

Mokymus 

organizuoja:  

asociacija „Viešieji 

interneto prieigos 

taškai“ (VIPT),  

UAB „Baltijos 

kompiuterių 

akademija”, 

Savivaldybių 

viešųjų bibliotekų 

asociacija ir kt. 

 

Registracija 

https://forms.gle/tzd1bS

AcczixisUc6 

 

2019-10-30 10:00-

16:00 

„Pristatymų rengimas” (6 val.) 

9.  METODINĖ DIENA 2019-10-29 

 

 

10:00 

 

Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazija 

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

pedagogai 

 Gintarė 

Laurikėnienė. 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  „IŠMANIOJI 

DIENA“  

Nemokamas 

internetinis 

konkursas 9-12 klasių 

mokiniams. 

2019-10-10 10:00-

15:00 

Internetu 9-12 klasių 

mokiniai 
Būtina registracija 

https://ismaniojidiena.lt  
 

Užduotys iš 7 mokslų kategorijų: 

matematikos, informatikos, fizikos, 

chemijos, biologijos ir 

ekonomikos, bei bendrojo 

išsilavinimo. 

Po konkurso sistemoje dalyviai 

galės matyti savo surinktus taškus, 

teisingus ir klaidingus atsakymus, 

palyginti savo surinktus taškus su 

mokyklos, rajono, miesto ar net 

visos Lietuvos vidurkiais. 

Kiekvienas dalyvis gauna 

dalyvavimą patvirtinantį diplomą, 

o geriausieji kovoja dėl rėmėjų 

įsteigtų prizų. 

 

Jolanta Lašaitė metodinis@zarasai.ltt 

tel., 51785 

https://forms.gle/tzd1bSAcczixisUc6
https://forms.gle/tzd1bSAcczixisUc6
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
https://ismaniojidiena.lt/
mailto:metodinis@zarasai.ltt
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

1.  Trečiojo amžiaus 

universiteto mokslo 

metų pradžios 

renginys 

2019-10-03 12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojai ir visi 

norintys prisijungti 

prie universiteto 

veiklos. 

Mokslo metų pradžios renginys. 

Veiklų aptarimas.  

Nadiežda 

Matušova 

tel. 8 698 13009, 
nad.matusova@gmail.com    

METODINĖ VEIKLA 

1.  Zarasų rajono kūno 

kultūros mokytojų ir 

trenerių metodinis 

susirinkimas 

2019-10-02 14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

kūno kultūros 

mokytojai ir 

treneriai 

Mokinių olimpinių žaidynių 

rezultatų aptarimas, 2019-2020 

mokslo metų veiklos plano 

sudarymas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi.  

Virginija 

Triponienė 

pedag.centras@zarasai.lt 
tel., 51785 

PARODOS 

1.  Dusetų meno 

mokyklos mokinių 

dailės darbų paroda 

2019-10  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 

Dusetų meno mokyklos mokinių 

dailės darbų paroda. Mokytojas 

Eugenijus Raugas.   

Eugenijus Raugas pedag.centras@zarasai.lt 
tel. 51785 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-10-02 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

 

Turmanto 

pagrindinės 

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 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2019-10-09 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Zarasų 

„Lakštingalos“ 

mokyklos 

Magučių ugdymo 

skyriaus   
mokiniai, 

mokytojai, tėvai,  

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, 

2019-10-23 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

Salako 

pagrindinės 

mokyklos 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

Būtina registracija: 

ppt@zarasai.lt 

tel., 51785 

mailto:nad.matusova@gmail.com
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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pakartotinis) bei 

mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

10:00 tarnyba 

 
Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazijos   
mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

globėjai 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 
logopedas 
 

4.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2019-10-01 

2019-10-02 

2019-10-08 

2019-10-09 

2019-10-15 

2019-10-16 

2019-10-22 

2019-10-23 

2019-10-29 

2019-10-30 

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 

2019-10-01 

2019-10-02 

2019-10-08 

2019-10-09 

2019-10-15 

2019-10-16 

2019-10-22 

2019-10-23 

2019-10-29 

2019-10-30 

14:00- 

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 

 

 

 

PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTAS 

1.  Individualios 

konsultacijos 

priklausomybių 

turintiems asmenims 

ir/ar priklausomybių 

turinčių asmenų šeimos 

nariams 

2019-10-04 

2019-10-11 

2019-10-18 

2019-10-25 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(I aukštas) 

 Anonimiškai ir konfidencialiai 

konsultuojami priklausomybių 

turintys asmenys ir/ar 

priklausomybių turinčių asmenų 

šeimos nariai  

Priklausomybių 

konsultantas 

Būtina registracija 

tel. 865779982 

      860439826 

zarasu.vsb@gmail.com   

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:zarasu.vsb@gmail.com

