Žaliukėlė žemės prijuostė,
Išsiuvinėta
Melsvais upelių siūlais,
Džiūsta saulės atokaitoj…
B. Auginas

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2011 M. BIRŢELIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS
Savanorių g.1, Zarasai, Tel 51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

2011-06-03

10.00

Zarasų sporto
centras

Kūno kultūros
mokytojai, treneriai

2011-0606-07-08

09.00

Zarasų
švietimo
centras

Socialinių įstaigų
darbuotojai.

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Algirdas
Buičenka
Laima
Mikitienė

Paţymėjimas 2 Lt.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

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

Mokymai tikslinei grupei,
daugiau dalyvių
nepriimama.

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Tarptautinis
seminaras –
praktikumas
„JUDĖK 2011“

2.

Mokymai socialinių
darbuotojų
padėjėjams,
dirbantiems su
pagyvenusiais
asmenimis

Programos tikslas - skatinti kūno
kultūros mokytojų bei trenerių fizinį
aktyvumą,
sveikos gyvensenos
propagavimą. Supaţindinti kūno
kultūros mokytojus bei trenerius su
įvairių sporto šakų teisėjavimo
subtilybėmis
bei
naujovėmis.
Propaguoti
kūno
kultūros
priemones
padedančias
kūno
kultūros mokytojų bei trenerių
turiningam laisvalaikio praleidimui
bei sveikatos stiprinimui.
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)

3.

Knygų „Lyderių
laikas“ pristatymas

2011-06-10

9. 00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono švietimo
įstaigų pedagogams

Bus pristatomos projekto „Lyderių
laikas“ knygos:
Robert H. Waterman, Tom Peters.
„Tobulumo beieškant“,
Stephen Neale, LisaArnell Spencer,
Liz Wilson „ Emocinis intelektas ir
ugdymas“,
D. Radkevičius, T. Staniulis
„Dievas.
Kvantinė
fizika.
Organizacijos
struktūra.
Vadovavimo stilius“

Lida Keršienė,
Elona
Kurklietienė,
Darius
Radkevičius
ir/arba Tomas
Staniulis
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas.
Būtina registracija
tel. 51785
iki š.m. birţelio 9 d. arba.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

4.

Konferencija
,,Gerosios patirties
sklaida – netradicinių,
neformalaus ugdymo
priemonių diegimas
ugdant socialiai
aktyvų ir atsakingą,
naujovėms imlų jauną
ţmogų“

2011-06-17

9.45

Zarasų
švietimo
centras

Mokyklų
vadovams,
socialiniams
pedagogams,
mokyklos
psichologams,
jaunimo
organizacijų
atstovams,
švietimo skyriaus
darbuotojams,
jaunimo
reikalų
koordinatoriams ir
kt.

Vykdant Europos socialinio fondo
finansuojamą
projektą
„Neformalaus ugdymo iniciatyvų
sistemos
„Drąsinkime
ateitį“,
skirtos
asmenybės
bendrųjų
gebėjimų
ugdymui
diegimas
bendrojo lavinimo mokyklose“.

Zigmantas
Nagys,
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas
Būtina registracija
tel. 51785
iki š.m. birţelio 15 d.
arba.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

5.

Seminaras
„Vertinimas,
įsivertinimas.
Besimokanti
mokykla“

2011-06-20

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Mokyklų
komandos
(4 asmenys),
dalyvavusios I ir II
dalyse:
Zarasų „Ąţuolo“,
Dusetų K. Būgos
gimnazijų, Zarasų
„Santarvės“
pradinės, Turmanto
pagrindinės
mokyklų ir ŢŪM
komandos.

Seminaro metu lektoriai plėtos
mokyklų komandų gebėjimą dirbti
su mokyklos bendruomene kaip
besimokančia
organizacija.
Seminaro metu komandos suţinos
apie pagrindinius vertinimo ir
įsivertinimo aspektus bei metodus,
panagrinės
mokytis
padedantį
vertinimą, kuris suteiks ţinių apie
mokinių paţangos ir pasiekimų
vertinimo sampratą.

Aldona
Navickienė
Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. + 2 Lt
paţymėjimas
Būtina registracija
tel. 51785
iki š.m. birţelio 15 d.
arba.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Zarasų švietimo centras
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2011-06-30

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų
egzaminas

2011-06-30

16.00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2011-07-01

12.00

Zarasų
švietimo
centras

1.

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
PPT specialistų
konsultacijos dalykų
mokytojams

2011-06-01

9.00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

Zarasų rajono
mokyklų
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

Nadieţda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2011-06-01

13.0016.00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
dalykų
mokytojai.

Specialiojo pedagogo, logopedo,
konsultacijos specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių ţinių ir įgūdţių
vertinimo klausimais

PPT
specialistai
tel. 51785

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 201106-20
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 201106-20
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
Registracija iki 201106-21
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

2.

Zarasų švietimo centras
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3.

PPT specialistų
metodinė diena
Ignalinos Pagalbos
mokiniui, mokytojui
ir mokyklai centre

2011-06-08

9.0017.00

Ignalinos
PMMMC

Apskrities PPT
vadovai ir
specialistai

Aptariamas PPT veiklos
organizavimas, naujovės,
projekto „Specialiųjų poreikių
asmenų ugdymo(si) formų
plėtra“ sklaida.

N.Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785

4.

Tėvų ugdančių vaikus
nuo gimimo iki 7 metų
ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogų
konsultavimas.
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-06-07
2011-06-14
2011-06-21

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras
(II aukštas)

Rajono
ikimokyklinio
amţiaus vaikai,
tėvai ir
pedagogai.

Psichologo konsultacijos
identifikuojant ankstyvojo amţiaus
vaikų specialiuosius ugdymosi
poreikius ir rekomendacijų teikimas
ugdytojams.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785

2011-06-15
2011-06-22

090016.00

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-06-07
2011-06-14
2011-06-21

13.0016.00

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

7.

VAIKO BRANDUMO
MOKYTIS PAGAL
PRIEŠMOKYKLINIO,
PRADINIO UGDYMO
PROGRAMĄ
PSICHOLOGINIS
TYRIMAS

2011-08-24
2011-08-31

9.0016.00

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

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų tyrimas, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,
Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

5.

METODINIAI RENGINIAI
1.

Rajono neformalaus
ugdymo muzikos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-06-08

2.

Zarasų rajono
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis
susirinkimas

2011-06-14

Zarasų švietimo centras

13.00

10.00

Zarasų meno
mokykla

Zarasų
mokyklų
chorai, kurie
rengiasi miesto
Dainų šventei
Magučių
Rajono
ugdymo centras ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

4

Metodinės veiklos aptarimas,
gerosios patirties sklaida

Jūratė
Stacevičiūtė
Jaunius
Bertulis

Ataskaita apie būrelio veiklą per
paskutinius 3 metus. Pirmininko
rinkimai.

Liuba
Venediktova
Jaunius
Bertulis

2011 m. birţelio mėnesio renginiai

3.

Rajono anglų kalbos
mokytojų metodinė
išvyka į Agluoną

2011-06-15

4.

Rajono ugdymo
įstaigų vadovų
metodinė išvyka

2011-06-21

5.

Rajono metodinių
būrelių pirmininkų
metodinė išvyka

2011-06-28

8.00

Anglų kalbos
mokytojai

Metų veiklos aptarimas, gerosios
darbo patirties sklaida, refleksija.

Eglė
Bernatonienė
Jaunius
Bertulis

Kelionės išlaidos iki 20 lt.
Registracija iki birţelio 13 d.
Tel. 51785.
metodininkas@zarasai.lt
Išvykstame nuo ZŠC birţelio 15 d.
8.00 val.

Programa
derinama

Ugdymo
įstaigų vadovai

Programa
derinama

Metodinių
būrelių
pirmininkai

Ugdymo įstaigos bendruomenės
ir ugdymo proceso sąveika.
Gerosios darbo patirties sklaida,
refleksija.
Išvyka skirta bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdţių
tobulinimui, gerosios darbo
patirties sklaidai, refleksijai.

Nadieţda
Matušova,
Jaunius
Bertulis
Jaunius
Bertulis

Nemokama
tel 51785
el.p.
metodininkas@zarasai.lt
Nemokama
tel 51785
el.p.
metodininkas@zarasai.lt

Agluona
(Latvijos
Respublika)

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

Zarasų švietimo centras

Nadieţda Matušova
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