Kai paukštis,
Nešdamas
Medžių kopėčiomis
Giesmę,
Pasiekia saulės lizdą –
Prasikala pavasaris...
Balys Auginas
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Nr.
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Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir vadovas

Pastabos

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Seminaras
„Bendrųjų ugdymo planų
projekto svarstymas“

2011-04-05

12.00

Visagino
pagalbos
mokiniui,
mokytojui
ir mokyklai
centras

Bendrojo
lavinimo mokyklų
vadovai,
pavaduotojai
ugdymui

2.

Civilinės saugos mokymai.

2011-04-06

9.00

Rajono ugdymo
įstaigų vadovai

3.

Seminaras
„Sociokultūrinės aplinkos
įtaka mokinių dvasinių
vertybių pasirinkimui“

2011-04-07

12.00

Zarasų
švietimo
centras
Salako
pagrindinė
mokykla

4.

Seminaras
„Kaip atpaţinti, ko savo
elgesiu siekia vaikas“

2011-04-09

9.30

Zarasų
Pauliaus
Širvio
pagrindinė

Mokyklų
administracija,
mokytojai, klasių
auklėtojai,

(šeštadienį)

Salako
pagrindinės
mokyklos
bendruomenė

Švietimo ir mokslo ministerija atnaujino
bendruosius ugdymo planus. Tai vienas
pagrindinių
dokumentų,
kuriuo
vadovaujasi mokyklos, įgyvendinančios
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programas.
2011–2013
metų
bendruosiuose planuose atsisakyta griežtų
ugdymo
proceso
organizavimo
reikalavimų, daugiau sprendimų galių
suteikiama mokyklai. Seminaro metu
aptarsime atnaujintus bendruosius ugdymo
planus.
Civilinės saugos mokymų kursas įstaigų
teikiančių formaliojo ir neformaliojo
mokymo paslaugas vadovams.

Audronė Šuminienė
ŠMM
Laima Mikitienė

Registracija iki
balandţio 4 d.
Seminaras
nemokamas
Išvykstame nuo
ZSC balandţio
5 d. 11.00 val.

Petras Ivanovas
Laima Mikitienė

Kadangi suaugusieji vis dažniau ima
kalbėti apie paauglių dvasinių vertybių
nuvertėjimą, netgi jų nebuvimą, todėl
klausimai
apie
šeimos,
mokyklos,
bendraamžių įtaką paauglių dvasinių
vertybių pasirinkimui ir pan. yra
problemiški ir aktualūs. Šiuos klausimus
bendruomenė bandys spręsti ir analizuoti
seminaro metu.
Seminare bus kalbama apie tai, kaip vaiko
elgesį lemia savijauta mokykloje, kokios
yra klaidingo elgesio apraiškos, kaip
pasireiškia klaidingo elgesio tikslai, kaip
juos atpažinti, kaip suprasti mokinio

Aušra Šileikienė
Leonas Sadauskas
Laima Mikitienė

Seminaras
nemokamas.
tel 37177,
51785
Seminaras
nemokamas.
Pažymėjimas 2 Lt.

dr. Antanas
Valantinas
Aldona Navickienė
Laima Mikitienė

Registracija iki
balandţio 7 d.
Seminaras
mokamas - 36 Lt.
Pažymėjimas –

mokykla

spec.ir soc.
pedagogai,
psichologai
Pradinių klasių
mokytojai

problemą remiantis mokytojų jausmais,
kaip koreguoti klaidingą elgesį.
Stebėsime atvirą pamoką. Dalinsimės
gerąja darbo patirtimi. Veiks „Šviesos“
leidyklos vadovėlių ir knygų paroda

Danguolė Kisielienė
Laima Mikitienė

Seminaro
tikslas
supažindinti
bibliotekininkus
ir
mokytojus
su
bibliotekos veikla, skatinančia vaikus
skaityti.
Mokyklų bibliotekininkai
praktiškai
susipažins kaip dirbti su informacine
sistema „MOBIS“.
Praktikumo metu mokysimės gražiai
papuošti velykinį stalą, pasimokysime
kiaušinių dekoravimo būdų.

Virginija
Skrupskelienė
Laima Mikitienė

2 Lt.

5.

Metodinė diena seminaras

2011-04-12

12.00

Rokiškio
raj.
Obelių
darželis mokykla

6.

Seminaras
„Skaitymo skatinimas ir
bendradarbiavimas su
lietuvių kalbos
mokytojais“

2011-04-13

13.00

Zarasų
žemės ūkio
mokykla

Mokyklų
bibliotekininkai,
lietuvių kalbos ir
pradinių klasių
mokytojai

7.

Popietė - praktikumas
„Stalo puošimas ir
velykinių margučių
dekoravimas“

2011-04-14

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Norintys išmokti
gražiai papuošti
velykinį stalą ir
pasimokyti kiaušinių
dekoravimo meno.

Išvyka į technologijų
„Idėjų mugę“.
Seminarai „Mitybos mitai
ir jų griovimas“ bei
„Lietuvių kultūros
paveldas. Karpiniai“
Seminaras „Darbo su
asmenimis, turinčiais
proto/ psichikos negalią,
ypatumai“

2011-04-15

10.00

Dailės ir technologijų
mokytojai

Programoje numatytos įvairios teorinės ir
praktinės temos. Jas pristatys dėstytojai,
mokytojai ir studentai. Universiteto
leidykla pasiūlys įvairių knygų ir leidinių.
Tikimės, kad technologijų mugėje surasite
naujų, originalių ir naudingų idėjų.

Petronė Sekonienė
Laima Mikitienė

Registracija iki
balandţio 5 d.
Išvykstame nuo
ZŠC
balandţio 15 d.
6.30 val.

2011-0420-21

09.00

Vilnius
VPU,
Technologi
nio
ugdymo
katedra
Zarasų
švietimo
centras

Socialinių įstaigų
darbuotojai ir
vadovai.

Seminaras skirtas socialinių įstaigų
darbuotojams ir vadovams pagal
finansuojamą iš Europos socialinio
fondo lėšų projektą „Socialinių
įstaigų darbuotojų ir vadovų
kvalifikacijos
tobulinimas“
(projekto kodas VP1-1.1-SADM06-K-01-018)

Vaiva Gratkauskaitė
UAB "Ekonominės
konsultacijos ir
tyrimai" mokymo
centro vadovė

Seminaras
tikslinei
grupei,
daugiau
dalyvių
nepriimama.

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis, pakartotinis)
bei mokinių, mokytojų ir

2011-04-06

8.

9.

Liuba Venediktova
Laima Mikitienė

Registracija iki
balandţio 8 d.
Dalyvių skaičius
ribotas.
Išvykstame
balandţio
12 d. 10.30 val.
nuo ZŠC
Registracija iki
balandžio 11 d.
Seminaras
nemokamas.
Pažymėjimas
-2 Lt.
Registracija iki
balandţio 12 d.
Atsinešti išpūstų
kiaušinių, lininių
siūlų, žirkles, aštrų
peilį, pjaustymo
lentelę, servetėlių,
lipalo klijų,
teptuką..

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

Zarasų švietimo centras

9:00

Zarasų
„Santarvės“
prad.
mokykla

Zarasų
„Santarvės“
prad.
mokyklos

2

Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų

Nadieţda Matušova
PPT specialistai
tel. 51785

Balandžio mėnesio renginiai

tėvų konsultavimas.

mokiniai,
mokytojai,
tėvai
Zarasų P.Širvio
pagrindinės
mokiniai,
mokytojai,
tėvai.
Zarasų
„Santarvės“
prad.
mokyklos
mokiniai,
mokytojai,
tėvai
Zarasų
„Santarvės“
prad.
mokyklos
mokiniai,
mokytojai,
tėvai
Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
dalykų
mokytojai.

konsultavimas

Psichologo ir specialiojo pedagogo
konsultacijos identifikuojant
ankstyvojo amžiaus vaikų
specialiuosius ugdymosi poreikius
ir rekomendacijų teikimas
ugdytojams.
Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis, pakartotinis)
bei mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis, pakartotinis)
bei mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.

2011-04-13

8:15

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

2011-04-13

9:45

Zarasų
„Santarvės“
prad.
mokykla

4.

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis, pakartotinis)
bei mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.

2011-04-27

9:00

Zarasų
„Santarvės“
prad.
mokykla

5.

PPT specialistų
konsultacijos dalykų
mokytojams

2011-04-20

9:0014:00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

5.

Tėvų ugdančių vaikus nuo
gimimo iki 7 metų ir
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų
konsultavimas.

2011-04-05
2011-04-12
2011-04-19
2011-04-26

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras
( II aukštas)

Rajono
ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
tėvai ir
pedagogai.

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-04-06
2011-04-13
2011-04-20
2011-04-27

14.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

2.

3.

Zarasų švietimo centras

3

Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas
Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas

Nadieţda Matušova
PPT specialistai
tel. 51785

Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas

Nadieţda Matušova
PPT specialistai
tel. 51785

Specialiojo pedagogo, logopedo,
konsultacijos programų rengimo,
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams, klausimais

Nadieţda Matušova
PPT specialistai
tel. 51785

PPT specialistai
tel. 51785

Dalia Brazauskienė
spec. pedagogė
Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785
Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

Balandžio mėnesio renginiai

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-04-05
2011-04-12
2011-04-19
2011-04-26

13.0016.00

1.

Rajoninė 6-8 kl.
matematikos olimpiada

2011-04-01

9.00

Zarasų
švietimo
centras

6-8 kl.
mokiniai

Jolanta Lašaitė

2.

Mokinių parlamento
rinkimai

2011-04-07

10.00

Rajono
moksleiviai

3.

Rajoninė 7-10 kl.
istorijos olimpiada

2011-04-08

9.00

Zarasų
švietimo
centras
Zarasų
švietimo
centras

Vida
Markevičienė
37162
Jolanta Lašaitė

4.

Rajono raštingumo
konkursas 5-7 kl.
mokiniams

2011-04-29

9.00

5-7 kl.
mokiniams

Andţelika
Vitkūnienė,
Jolanta Lašaitė

5.

Zarasų moksleivių piešinių
konkursas „300 eţerų ralis:
lenktyniauk trasoje, o ne
gatvėje“

2011-04-11
2011-05-14

Zarasų
Pauliaus
Širvio
pagrindinė
mokykla
Zarasų
švietimo
centras

1-12 kl.
mokiniai

Neringa
Simson
865772527
Jolanta Lašaitė

1.

Rajono matematikos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-04-01

10.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Rajono rusų kalbos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-04-06

13.30

Zarasų
švietimo
centras

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

7-10 kl.
mokiniai

Būtina išankstinė
mokinių registracija
tel. 51785
metodinis@zarasai.lt
Atvyksta mokyklų
deleguoti moksleiviai.
Būtina išankstinė
mokinių registracija
tel. 51785
metodinis@zarasai.lt
Būtina išankstinė
mokinių registracija

Piešinius pristatyti į
Zarasų švietimo centrą
iki 2011-05-14 su
lydraščiu.
tel. 51785

METODINIAI RENGINIAI

Zarasų švietimo centras

Matematikos
mokytojai
dirbantys
gimnazijose ir
vidurinėse
mokyklose.
Rusų kalbos
mokytojai
dirbantys
gimnazijose ir
vidurinėse

4

Dėl brandos egzaminų programų
2013 m. projektų viešųjų svarstymų
rajone.

Laima Dijokienė
Jaunius Bertulis

Dėl brandos egzaminų programų
2013 m. projektų viešųjų svarstymų
rajone.

Onutė Juršienė
Jaunius Bertulis

Balandžio mėnesio renginiai

3.

Rajono istorijos mokytojų
metodinis susirinkimas

2011-04-08

10.00

Zarasų
švietimo
centras

4.

Rajono specialiųjų
pedagogų ir logopedų
metodinis susirinkimas

2011-04-20

13.00

Zarasų
švietimo
centras

mokyklose.
Istorijos
mokytojai
dirbantys
gimnazijose ir
vidurinėse
mokyklose
Rajono specialieji
pedagogai ir
logopedai

Dėl brandos egzaminų programų
2013 m. projektų viešųjų svarstymų
rajone.

Gerosios patirties sklaida.

Rimutė Morozovienė
Jaunius Bertulis

Aušra
Krištapavičienė
Jaunius Bertulis

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Direktoriaus pavaduotoja
pavaduojanti direktorių

Zarasų švietimo centras

Nadieţda Matušova

5

Balandžio mėnesio renginiai

