
 

 

 

2021 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 

MOKYKLŲ LYDERYSTĖS 

RENGINIAI 

(ZARASŲ R. LL3) 

1.   Regioninis forumas 

„Kuriame tvarumą 

neapibrėžtume“ 

  

2021-04-08 9:00 

  

 

 Zoom 

platforma 

 
Prisijungimo 

nuoroda bus 

nusiųsta dieną 

prieš forumą. 

 

 LL3 projekto 

dalyviai, 

švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pavaduotojai, 

pedagogai. 

  

 

Renginio tikslas – apžvelgti 

projekto „Lyderių laikas 3“ 

rezultatus Anykščių, Jonavos, 

Joniškio, Kupiškio, Molėtų, 

Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, 

Raseinių, Širvintų, Švenčionių, 

Utenos, Zarasų rajonų, 

Panevėžio, Visagino miestų 

savivaldybėse, įgyvendinant 

pokyčio projektus, mokantis 

neformaliojoje švietimo 

lyderystės programoje, rengiant 

Švietimo lyderystės 

magistrantūros programos ISM 

vadybos ir ekonomikos 

universitete baigiamuosius 

darbus ar dalyvaujant kitose 

projekto veiklose. 

Renginį 

moderuoja Rita 

Vaigauskienė, 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybės 

pokyčio 

projekto 

kūrybinės 

komandos 

vadovė 

ir Asta 

Grinevičienė, 

projekto 

savivaldybių 

kuratorė. 

Informacija: 

mentorius Stanislovas 

Kaulavičius, 

tel.: 8 385 37179 

stanislovas.kaulavicius@

zarasai.lt 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2021-04-02įsakymu Nr. VK-13 
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2.  Mokymai 

„Neuromoksliškai 

pagristas 

asmenybės 

ugdymas" II dalis. 

 

2021-04-12 13:00-

16:00 

 

Zoom 

platforma 

Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pavaduotojai, 

pedagogai. 

Seminaro tikslas yra suteikti 

vadovams, administratoriams, 

pedagoginiam personalui naujų 

žinių ir stiprinti gebėjimus 

praktiškai pritaikyti neuromokslų 

žiniomis pagrįstus darbo 

organizavimo bei ugdymo 

metodus, formas ir bendravimo 

būdus, skirtus socialinių ir 

emocinių kompetencijų (SEK) 

ugdymui, siekiant individualios 

darbuotojų ir mokinių pažangos 

Lektorius 

Dr. Kęstutis 

Skauminas 

Informacija: 

mentorius Stanislovas 

Kaulavičius, 

tel.: 8 385 37179 

stanislovas.kaulavicius@

zarasai.lt 

3.  Seminaras 

„Bendruomenės 

plėtra ir mokykla"   

2021-04-19 10:00 –  

16:00 

Zoom 

platforma 

Renginys 

skirtas rajono 

švietimo 

bendruomenei. 

Seminaro dalyviai bus 

supažindinti su šiuolaikiniu 

bendruomenės sąvokos 

supratimu, aptarti pagrindiniai 

bendruomenės plėtros principai, 

pristatyti ir praktiškai išbandyti 

bendruomenių telkimo ir 

plėtojimo įrankiai. 

Lektorius Paulius 

Gotvadas. 

Informacija: 

mentorius Stanislovas 

Kaulavičius, 

tel.: 8 385 37179 

stanislovas.kaulavicius@

zarasai.lt 

4.  „2021 m. Mokytojų 

profesinio kapitalo 

tyrimas“ pristatymas 

 

Tiksli 

informacija 

bus 

paskelbta 

vėliau 

 Zoom 

platforma 

LL3 rajono 

kūrybinė 

komanda 

   

5.  Mokytojų socialinių 

emocinių 

kompetencijų 

plėtojimo programa 

 
Modulis „Kaip 

išvengti streso ir 

konfliktų pereinant iš 

nuotolinio mokymo į 

kontaktinį“ 

2021-04-06 10:00 Microsoft Teams 

platforma 

Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Šio seminaro metu  bus mokoma 

kaip kontroliuoti asmeninį, 

grupinį ir socialinį stresą, 

išvengti konfliktų kasdieniame 

kontaktiniame darbe. Mokysimės 

praktinių metodų kaip 

kontroliuoti savo emocijas 

mintis, elgesį, įvairiose 

potencialiai probleminėse 

situacijose mokykloje.     

Lektorius  

Tomas 

Lagūnavičius 

Informacija: 

Pavaduotoja 

Dalia Gasiniauskienė 

tel.:  (8 385) 52558 
pavaduotoja@azuolas.info 
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Modulis „Socialinių 

emocinių kompetencijų 

įtaka renkantis karjerą: 

pagalba mokiniams“ 

 

2021-04-14 12:00  Zarasų 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Šio modulio tikslas - patobulinti 

pedagogų profesinio orientavimo 

kompetencijas, kurios būtinos 

padedant mokiniams pasirinkti 

profesiją 

Lektorius 

Gintaras Serafinas 

Informacija: 

Pavaduotoja 

Dalia Gasiniauskienė 

tel.:  (8 385) 52558 
pavaduotoja@azuolas.info 

6.  Seminaras 

,,Veiklos Zarasų 

švietimo įstaigų 

edukacinių erdvių 

aplinkose“ 

2021-04-07 10:00  Mokyklų 

vadovai, 

pavaduotojai, 

pedagogai. 

Dalinsis darbo patirtimi, keisis 

inovatyviomis idėjomis, kuriant 

edukacines erdves ir didaktines 

priemones bei jas naudojant 

ugdomajame procese. 

Aurelija 

Vaitonienė, 

praktinio 

mokymo vadovė. 

Informacija: 

aurelija.vaitoniene@gmai

l.com 

 

7.  Seminaras 

,,Skaitmeninės 

kompetencijos. 

Įsivertink ir tobulėk“ 

2021-04-08 8:00 Nuotoliniu būdu Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Renginio metu bus aptariamos 

komunikacijos strategijos,  

Praktiškai išbandomos įvairios 

Office programų užduotys. 

Jurgita 

Lizunovienė,  

vyr. mokytoja 

Informacija: 

Pavaduotoja 

Nijolė 

Ragauskienė 

(8 385) 30605 

santarves.mok@zarasai.lt 

8.  Seminaras praktikumas 

„Ištieskime ranką 

jaunajam talentui“ 

2021-04- 

27-28-29 

9:00 Nuotoliniu būdu 

Zoom platforma 

Muzikos 

mokyklų 

fortepijono 

specialybės 

mokytojai 

Mokytojai praktikai dalinsis 

patirtimi, analizuos mokymo  

groti pianinu ugdymo turinio 

aktualijas, pristatys aktyvius 

mokymo groti  metodus, teorines 

žinias įtvirtins konkrečioje darbo 

su mokiniais situacijoje. 

Danguolė 

Petrašiūnienė, 

mokytoja ekspertė 

Informacija: 

8-385-30579 

danguole.petrasiuniene@

zmm.lt 

 

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

1.  Įtraukus mokinių 

motyvavimas, taikant 

Universalaus dizaino 

ugdymui prieigą 

2021-04-19 13:00 Nuotoliniu būdu 

Zoom platforma 

Antazavės J. 

Gruodžio 

gimnazijos 

bendruomenė 

dr. Alvyra Galkienė, Vytauto 

Didžiojo universiteto profesorė 

Aldona 

Svidinskienė 

8-385-41418 
antazaves.mok@zarasai.lt 

 

2.  „Skaitymo ugdymo 

strategijos 

mokykloje“ 
programos 

Modulis „Skaitymo 

skatinimas 

bendradarbiavimo 

kontekste“ 

2021-04-14 

5-6 klasės 

 Nuotoliniu būdu Dusetų K. 

Būgos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Virtualus literatūrinis susitikimas 

surašytoja Gaja Guna Eklė, kurio 

metu ji pristatys savo knygą 

„Brolis, kurio nereikėjo“. Ši 

knyga dalyvavo akcijoje „Metų 

knygos rinkimai“ ir jau antrus 

metus iš eilės patenka į 

skaitomiausių vaikų knygų 

dešimtuką Lietuvos bibliotekose. 

Rašytoja Gaja 

Guna Ekle 

8 385 56534 

rastine@buga.dusetos.lm.

lt  

mailto:pavaduotoja@azuolas.info
mailto:aurelija.vaitoniene@gmail.com
mailto:aurelija.vaitoniene@gmail.com
mailto:santarves.mok@zarasai.lt
mailto:danguole.petrasiuniene@zmm.lt
mailto:danguole.petrasiuniene@zmm.lt
mailto:antazaves.mok@zarasai.lt
mailto:rastine@buga.dusetos.lm.lt
mailto:rastine@buga.dusetos.lm.lt


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2021 m. balandžio mėnesio renginiai 4 

3.    
 

2021-04-22 

 

11:10   

8 kl. 

12:15 

7 kl. 

Nuotoliniu būdu  Nepaprasta mitologijos pamoka 

pagal mistinį Kotrynos Zylės 

romaną „Sukeistas“. Susitikimo 

su vyresniųjų klasių mokiniais 

metu bus aptariamos archajiškų 

Lietuvos ir pasaulio tradicijų 

paralelės, keliami klausimai apie 

senųjų tikėjimų ir prigimtinių 

žmogaus baimių sąsajas, 

aptariama šiuolaikinės visuome-

nės dėmesio emociniam 

intelektui, empatijos ugdymui, 

visapusiškam švietimui svarba, 

analizuojant, kaip šių aspektų 

stoka veikė visuomenės elgseną 

ir prietarus prieš kelis šimtus 

metų 

Dainora 

Biliūnaitė, 
lietuvių kalbos 

mokytoja 

metodininkė 
 

8 385 56534 

rastine@buga.dusetos.lm.

lt 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
1.  7-8 mokinių  

geografijos olimpiada  

2021-04-20 

1 etapas 

2021-04-22 

2 etapas 

 Nuotoliniu būdu 7-8 kl. 

mokiniai 

Informacija 

https://geografija.lt 

 

Jolanta Lašaitė Būtina išankstinė 

registracija 

metodinis@zarasai.lt 

tel. 8 385 51785 
 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-04-07 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Nuotolinės 

konsultacijos 

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 

 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-04-14 

 

9:00 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 
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3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-04-21 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų 

Kaimiero 

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. 

2021-04-28 

 

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 

 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2021-04-06 

2021-04-07 

2021-04-13 

2021-04-14 

2021-04-20 

2021-04-21 

2021-04-27 

2021-04-28 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Nuotolinės 

konsultacijos 
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 

2021-04-06 

2021-04-07 

2021-04-13 

2021-04-14 

2021-04-20 

2021-04-21 

2021-04-27 

2021-04-28 

14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Nuotolinės 

konsultacijos 
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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