Niekas taip nesaugos,
Tik motinos švelni ranka.
Niekas labiau nelauks,
Kaip meilės sklidina širdis...
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Dalia
Krasauskienė
Giedrius
Ţukauskas
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas.

Vaiva
Gratkauskaitė
UAB
"Ekonominės
konsultacijos ir
tyrimai"
mokymo centro
vadovė
Monika
Bilotienė
NMVA
Laima
Mikitienė

Mokymai tikslinei grupei,
daugiau dalyvių
nepriimama.

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Knygų „Lyderių
laikas― pristatymas

2011-05-02

9. 00

Dusetų
Kazimiero
Būgos
gimnazija.
Dusetų meno
mokyklos
salėje

Dusetų
Kazimiero Būgos
gimnazijos ir kitų
rajono švietimo
įstaigų
pedagogams

2.

Mokymai socialinių
darbuotojų
padėjėjams,
dirbantiems su
pagyvenusiais
asmenimis

2011-0509-10-11

09.00

Zarasų
švietimo
centras

Socialinių įstaigų
darbuotojai.

3.

Seminaras
„Mokyklos vadybinių
sprendimų įtaka
ugdymo ir mokymosi
proceso kokybei―

2011-05-18

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Švietimo
administravimo
specialistai,
mokyklų,
ikimokyklinių
įstaigų vadovai,
jų pavaduotojai
ugdymui,
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjai.

Bus pristatomos projekto „Lyderių
laikas“ knygos:
1. Stephen R. Covey „8-asis įprotis:
tobulybės link“
2. Lee Iacocca, Catherine Whitney.
„Kur dingo visi lyderiai?“
3. Stephen R. Covey. „7 sėkmės
lydimų žmonių įpročiai“
4. Stephen R. Covey. „Pasitikėjimo
greitis“
Seminaras skirtas socialinių įstaigų
darbuotojams pagal finansuojamą
iš Europos socialinio fondo lėšų
projektą
„Socialinių
įstaigų
darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos
tobulinimas“ (projekto kodas VP11.1-SADM-06-K-01-018)

Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros turimi išorės vertinimo
duomenys suponuoja prielaidą, kad
šiandienos mokyklose vadybiniai
sprendimai ne visuomet turi įtakos
mokyklos ugdymo ir mokymosi
kokybei. Tai rodo, kad mokyklų
vadovai dažniau prioritetus teikia ne
ugdymo procesui, bet įvairioms
kitoms mokyklos veikloms. Tačiau
šalyje yra pavyzdžių, kad gera

Renginys nemokamas
Paţymėjimas – 2 Lt.

4.

Seminaras
„Gyvenimo įgūdţių
formavimas per
meninę veiklą―

2011-05-19

10.00

Dusetų v.
darželis
„Sartukas“

5.

Knygų „Lyderių
laikas― pristatymas

2011-05-20

9.00

Zarasų žemės
ūkio mokykla

6.

Turizmo renginių
vadovų mokymai

2011-05-26

9.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų švietimo centras

vadyba ir lyderystė kuria gerai
organizuotą,
susitelkusią
bendruomenę ir į mokinio ugdymąsi
orientuotą mokyklą. Tokia geroji 8
mokyklų praktika yra
atrasta
mokyklų veiklos kokybės išorės
vertinimo metu ir publikuojama
video filme „Atrask sėkmę“.
Seminaro metu bus pateikta ir
daugiau geros praktikos pavyzdžių.
Ikimokyklinių
Ikimokyklinės įstaigos turi būti
įstaigų pedagogai laikomos pirminių sveikatos ir
gyvenimo
įgūdžių
formavimo
ugdytojomis. Sveikos gyvensenos
idėjos turi būti įgyvendinamos
nuosekliai,
siekiant
tęstinumo
Seminaro metu bus apibendrinta
gyvenimo įgūdžių formavimo per
meninę veiklą geroji patirtis
ikimokyklinėse įstaigose.
Zarasų žemės
Bus pristatomos projekto „Lyderių
ūkio mokyklos
laikas“ knygos:
ir kitų rajono
1. B. George, P. Sims. „Tikroji
švietimo įstaigų
kryptis“
pedagogams
2. Peter G. Northouse. „Lyderystė.
Teorija ir praktika“
3. Jo Owenas. „Kaip būti lyderiu“
4. Demingas Edvardas, Goldrattas
Eliyahas. „Dekalogas: Apribojimų
teorija ir gilaus pažinimo sistema“
Rajono švietimo
Mokymai
organizuojami
ir kultūros ir kitų pedagogams, švietimo ir kultūros
įstaigų
įstaigų darbuotojams, dirbantiems
darbuotojams.
su vaikais, kurie pažymėjimų neturi
arba pasibaigęs jų galiojimo
terminas. Mokymai vyks pagal
neformalaus
turizmo
renginių
vadovų, privalomojo pirmosios
pagalbos ir privalomojo higienos
mokymų programas.
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Audronė
Matiukienė
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas
Paţymėjimas – 2 Lt.

Sigitas
Alubauskas
Paulius
Martinaitis
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas

UAB „SDG―
specialistai ir
ekspertai,
Laima
Mikitienė

Mokymai mokami.
Asmeniui — 35 - 50 Lt.
(priklausomai nuo grupės
dydžio)
Būtina išankstinė
registracija iki š.m.
geguţės 19 d.
Tel. 51785 arba
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
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Zarasų
Pauliaus
Širvio
pagrindinė
mokykla

7.

Knygų „Lyderių
laikas― pristatymas

2011-05-27

1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2011-05-19

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų
egzaminas

2011-05-19

16.00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2011-05-20

12.00

Zarasų
švietimo
centras

1.

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

2011-05-04

11.30

Zarasų Pauliaus
Širvio
pagrindinės
mokyklos ir kitų
rajono švietimo
įstaigų
pedagogams

Bus pristatomos projekto „Lyderių
laikas“ knygos:
1. Goleman D., Boyatzis R., McKee
A. „Lyderystė. Kaip vadovauti
pasitelkiant emocinį intelektą“
2. Robbins S. P. „Kaip vadovauti
žmonėms“
3. Robert Slater. „29 Jacko Welcho
lyderystės paslaptys“
4. K. Ludeman, E. Erlandson.„Alfa
sindromas“

Vilija
Demjanova,
Gitana
Liaudinskienė,
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas.

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Asmenys,
kuriems taikomi
valstybinės
kalbos mokėjimo
I kategorijos
reikalavimai arba
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.
Asmenys,
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.
Asmenys,
kuriems taikomi
valstybinės
kalbos mokėjimo
II ar III
kategorijos
reikalavimai

Laikomas I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos egzaminas
pagal egzamino vykdymo
instrukciją.

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Registracija iki 201105-10
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo
instrukciją.

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Laikomas II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijos
egzaminas pagal egzamino
vykdymo instrukciją.

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Registracija iki 201105-10
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
Registracija iki 201105-11
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Zarasų švietimo centras

09.00

Zarasų
„Santarvės“
pradinė
mokykla

Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.
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Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas

Nadieţda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785
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Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų 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.
PPT specialistų
konsultacijos dalykų
mokytojams

2011-05-11

9.00

Antazavės
J.Gruodžio
vid. mokykla

Antazavės
J.Gruodžio vid.
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

Nadieţda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2011-05-18

9.00

Turmanto
pagrindinė
mokykla

Turmanto
pagrindinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.

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

Nadieţda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2011-05-25

9.00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

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

Nadieţda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2011-05-04
2011-05-25

13.0016.00

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

2011-05-03
2011-05-10
2011-05-17
2011-05-24
2011-05-31

9.0012.00

Specialiojo pedagogo, logopedo,
konsultacijos programų rengimo,
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams, klausimais
Psichologo ir specialiojo pedagogo
konsultacijos identifikuojant
ankstyvojo amžiaus vaikų
specialiuosius ugdymosi poreikius
ir rekomendacijų teikimas
ugdytojams.

PPT
specialistai
tel. 51785

6.

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)
Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.
Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
dalykų
mokytojai.
Rajono
ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
tėvai ir
pedagogai.

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

14.0017.00

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

8.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-05-04
2011-05-11
2011-05-18
2011-05-25
2011-05-03
2011-05-10
2011-05-17
2011-05-24
2011-05-31

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

2.

3.

4.

5.

Zarasų švietimo centras

13.0016.00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)
Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)
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Dalia
Brazauskienė
spec. pedagogė
Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785
Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785
Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,
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OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

2.

3.

Zarasų moksleivių
piešinių konkursas
„300 eţerų ralis:
lenktyniauk trasoje,
o ne gatvėje―
Rajono pradinių (1-4)
klasių mokinių
konkursas
„ŠVIESOFORAS―

2011-04-11
2011-05-14

2011-05-05

Konkursas
„Suk galvelę―
Tema „Kiškis―

2011-05-06

Zarasų
švietimo
centras

1-12 kl. mokiniai

9.00

Zarasų
švietimo
centras

1-4 kl.
mokinių
komandos

10.00

Zarasų
„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

3-4 kl. mokinių
komandos

Neringa
Simson
865772527
Jolanta
Lašaitė
Jolanta
Lašaitė

Janina
Trimonienė
Jolanta
Lašaitė

Piešinius pristatyti į
Zarasų švietimo centrą
iki 2011-05-14 su
lydraščiu.
tel. 51785
Būtina išankstinė
mokinių komandų
registracija
tel. 51785
metodinis@zarasai.lt
Būtina išankstinė
mokinių komandų
registracija iki 05.05
tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

METODINIAI RENGINIAI
1.

2.

3.

Rajono anglų kalbos
mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas
Zarasų ir Jurbarko
rajonų ikimokyklinių
įstaigų pedagogų
gerosios darbo
patirties sklaida.

2011-05-12

12.00

2011-05-17

11.00

Rajoninė pradinių
klasių mokinių šventė
„Ačiū, mokyklėle―

2011-05-26

10.00

Zarasų
švietimo
centras
Zarasų
mokykladarželis
„Lakštingala“
Zarasų
švietimo
centras
Salako
pagrindinė
mokykla

Anglų kalbos
mokytojai

Metų veiklos aptarimas. Gairės
naujiems mokslo metams.

Zarasų ir Jurbarko
rajonų
ikimokyklinių
įstaigų pedagogai.

Bendradarbiavimo ir metodinės
veiklos aptarimas bei gerosios
darbo patirties sklaida.

Rajono ketvirtų
klasių mokiniai ir
mokytojai

Pradinių klasių mokinių
atsisveikinimo su mokykla
renginys

Eglė
Bernatonienė
Jaunius Bertulis
Irena
Bagdanavičienė
Liuba
Venediktova
Jaunius Bertulis

tel. 51785
metodininkas
@zarasai.lt
tel. 51362, 51785

Danguolė
Kisielienė
Jaunius Bertulis

tel. 59368, 51785

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

Zarasų švietimo centras

Nadieţda Matušova
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