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Eil. 

Nr. 

Renginio 

pavadinimas 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos vadovas 

ir organizatorius 

Pastabos 

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

1.  Programa „Skaitymo 

ugdymo strategijos 

mokykloje“  

V modulis 

„Skaitmeniniai 

ištekliai: dalijimasis ir 

bendradarbiavimas“ 

2021-10-07 

2021-10-13 

13:00 Dusetų 

Kazimiero 

Būgos 

gimnazija 

Mokyklos 

bendruomenė 
Mokytojams yra svarbus gebėji-

mas bendrauti, bendradarbiauti ir 

dalintis patirtimi, ypač – dalintis 

ištekliais, siekiant pagerinti savo 

mokymo ir mokymosi procesą. 
Programa  supažindins su bendra-

darbiavimo metodo ypatumais, 

skaitmeninėmis bendravimo ir 

bendradarbiavimo technologijomis. 

Lina Rentelienė  

2.  Programa „Įtraukus 

ugdymo individuali-

zavimas visų mokinių 

sėkmei“  

III modulis 

„Įtraukios pamokos 

organizavimas, 

taikant UDL prieigą“ 

2021-10-26 13:30 Antazavės 

Juozo Gruodžio 

gimnazija 

Mokyklos 

bendruomenė 

Kartu su visuomenės vertybėmis 

besiformuojanti ugdymo sistema 

sukuria modelius, grindžiamus 

socioedukaciniais prioritetais. 

Universalus dizainas ugdymui – tai 

viena iš naujausių tyrimų 

rezultatais pagrįsta įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimo prieiga.  
 

Vytauto Didžiojo 

universiteto 

profesorė dr. Alvyra 

Galkienė 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

1.  Mokymai 

,,Savižudybės 

grėsmės atpažinimas, 

vertinimas ir 

pagalbos teikimas“  

2021-10-11 9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų rajono 

įstaigose 

dirbantys 

specialistai. 

Vykdant Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro 2020 metų veiklą 

„Bazinių savižudybių prevencijos 

mokymų organizavimas 

savivaldybių gyventojams“.  

 

Lektorė Valija Šap 

 
 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2021-10-01 įsakymu Nr. VK-20 
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METODINĖ VEIKLA 

1.  Rajono metodinių 

būrelių pirmininkų 

metodinis 

susirinkimas 

2021-10-12 14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono meto-

dinių būrelių 

pirmininkai, 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

švietimo ir 

kultūros skyriaus 

specialistai 

Renginio tikslas – Bendrojo 

ugdymo mokyklų, ikimokyklinio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų mokytojų 

metodinės veiklos poreikių ir 

krypčių analizavimas, planavimas, 

veiklos galimybės ir perspektyvos. 

Gintarė Laurikėnienė 

Jaunius Bertulis 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

 

PARODA 
1.  Danguolės Žilėnienės 

tapybos darbų paroda 

2021-10-04 14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenei  Nadiežda  

Matušova 

Tel. (8 385)  51785 

pedag.centras@zarasai

.lt 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 
1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-10-06 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Dusetų 

Kazimiero 

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 

 

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-10-13 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazijos  

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 

 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-10-20 

 

 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų 

Pauliaus Širvio 

progimnazijos  

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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4.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakarto-

tinis) bei mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

konsultavimas. 

2021-10-27 

 

 

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 

 

5.  Vaikų, tėvų, globėjų  

psichologinis 

konsultavimas 

2021-10-05 

2021-10-06 

2021-10-12 

2021-10-13 

2021-10-19 

2021-10-20 

2021-10-26 

2021-10-27 

9:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Psichologė 

861482822 

 

 

 

 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

6.  Logopedo ir spec. 

pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2021-10-05 

2021-10-06 

2021-10-12 

2021-10-13 

2021-10-19 

2021-10-20 

2021-10-26 

2021-10-27 

14:00 Zarasų švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

867538484 

Liuba Venediktova 

spec. pedagogė 

867300340 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

 

 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 
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