Šviesi akvarelė nubėgo
Pro gelstančias medžių šakas.
ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS
Pasiliejo vasara mėlynais lašais.
Liko mintyse tik turkio dangus,
O ant drobės-beribis žvaigždėtas ruduo.
Kur sidabrinis drebulės lietus
Sklaido rudenio saulės lašus…
2011 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS
Savanorių g.1, 32110 Zarasai, Tel. 51785, El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

1.

TARPTAUTINIS
SEMINARAS
„Istorijos mokymo
problemos Lietuvoje
ir Latvijoje“

2011-10-07

9. 00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono ir
Daugpilio miesto
istorijos
mokytojai

2011-10-11

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų rajono
ūkininkių
draugijos narės

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Rimutė
Morozovienė
Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. + 2 Lt
Būtina registracija
tel. 51785
iki š.m. spalio 6 d.
arba
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Irena
Stauskienė
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

2.

POPIETĖ
„Ūkininkių vasaros
įspūdžiai“

Zarasų ir Daugpilio miestų istorijos
mokytojai per mažai žino apie
kaimynų istorijos mokymo organizavimą mokyklose, mokytojų ir
mokinių mokymui(si) naudojamas
priemones, mokinių vertinimo sistemas, egzaminų organizavimą ir
kitas su istorijos mokymu susijusias
problemas. Bendradarbiavimas ir
keitimasis gerąja darbo patirtimi
padės plėsti istorijos dalyko
dėstymo akiratį.
Lietuvos ūkininkių draugijos narės
dalinsis
gerąja
ūkininkavimo
patirtimi sugrįžus iš Prancūzijos.
Popietės metu aptars kokias
daržoves augins 2012 m. šeimos
stalui.

Zarasų krašto
muziejus

3.

SEMINARAS
„Vaikų kūrybiškumo
ugdymas. Muziejaus
edukacinė veikla“

2011-10-12

12. 00

4.

TARPTAUTINIS
SEMINARAS
„Ugdymo inovacijos ir
ugdymo kokybė
Lietuvos ir Latvijos
mokyklose“

2011-10-14

9.00

Zarasų
švietimo
centras

5.

SEMINARAS
„Netradicinės
pamokos. Mokomės
kitaip“

2011-10-19

13.00

Zarasų krašto
muziejus

6.

SEMINARAS
„Vaikų literatūros
pasaulis ir skaitymo
tendencijos“

2011-10-26

10.00

Zarasų
viešoji
biblioteka

Zarasų švietimo centras

Ikimokyklinių
įstaigų pedagogai

Programos metu bus pristatytos šiuo
metu
muziejuje
vykstančios
edukacinės pamokėlės vaikams.
Seminaro metu bus pasiūlytos
kūrybiškumą skatinančios veiklos,
pedagogės bus supažindinamos su
naujais žaidimais. Diskutuosime
apie naujų edukacinių pamokėlių
svarbą auklėjant ir mokant vaikus.
Zarasų ir
Seminare gerąja darbo patirtimi
Kraslavo rajonų
dalinsis Zarasų rajono ir Latvijos
Švietimo ir
respublikos
Kraslavo
rajono
kultūros skyriaus švietimo įstaigų vadovai. Gautos
administracija,
informacijos panaudojimas padės
Švietimo įstaigų
tobulinti ir
geriau organizuoti
vadovai,
vadybinę, ugdomąją ir socialinę
pavaduotojai
veiklą švietimo įstaigose. Atsiras
galimybė
užmegzti
abipusius
bendradarbiavimo ryšius.
Pradinių klasių
Programos metu bus pristatytos šiuo
mokytojai
metu
muziejuje
vykstančios
edukacinės pamokos pradinių klasių
mokiniams.
Mokytojos
bus
supažindintos su naujomis ugdymo
veiklos formomis, kurios padės
kūrybiškiau, laisviau ir įdomiau
vesti pamokas bei organizuoti
ugdymo procesą.
Viešosios
Zarasų
viešoji
biblioteka,
bibliotekos
ir įgyvendindama projektą „Edukaciteritorinių
nė literatūros programa „Vasaros
padalinių
skaitymo metamorfozės IV“ Zarasų
bibliotekininkai,
viešojoje ir kaimo bibliotekose“ ir
Ignalinos
siekdama prisidėti prie Lietuvos
viešosios
skaitymo skatinimo programos
bibliotekos
įgyvendinimo,
organizuoja
darbuotojai
informacinį seminarą, kurio tikslas
darbui su vaikais, pagilinti bibliotekininkų žinias apie
mokyklų
šiuolaikinę vaikų literatūrą ir
bibliotekininkai
skatinti vaikų skaitymą.
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Sigita
Paradnikienė
Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. + 2 Lt
Būtina registracija iki
š.m. spalio 11 d.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Laimutė
Lumbienė
Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. + 2 Lt
Būtina registracija iki
š.m. spalio 12 d.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Sigita
Paradnikienė
Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. + 2 Lt
Būtina registracija iki
š.m. spalio 17 d.
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Danutė
Karlienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas,
finansuojamas iš projekto
lėšų

2011 m. spalio mėnesio renginiai

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Zarasų
švietimo
centro
PPT
Zarasų
švietimo
centro
PPT

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
dalykų
mokytojai.
Salako
pagrindinės
mokyklos,
mokiniai,
mokytojai, tėvai.
Degučių
pagrindinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.
Zarasų P.Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.

Specialiojo pedagogo, logopedo,
konsultacijos programų rengimo,
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams, klausimais
Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas

PPT
specialistai
tel. 51785

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

Zarasų
švietimo
centro
PPT

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

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centro
PPT

Rajono
ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
tėvai ir
pedagogai.

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

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centro
PPT
Zarasų
švietimo
centro
PPT

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,

1.

PPT specialistų
konsultacijos dalykų
mokytojams

2011-10-05

9.0011.00

2.

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

2011-10-12

9.00

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
Tėvų ugdančių vaikus
nuo gimimo iki 7 metų
ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogų
konsultavimas.
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-10-19

9.00

Zarasų
švietimo
centro
PPT

2011-10-26

9.00

2011-10-04
2011-10-11
2011-10-18
2011-10-25

2011-10-05
2011-10-12
2011-10-19
2011-10-26
2011-10-04
2011-10-11
2011-10-18
2011-10-25

3.

4.

5.

6.

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

Zarasų švietimo centras

15.00

13.0016.00
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Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,
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METODINIAI RENGINIAI
1.

Rajono istorijos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-10-07

08.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono istorijos
mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas.

2.

Rajono matematikos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-10-10

11.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono
matematikos
mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas

3.

Rajono pradinių
klasių mokytojų
metodinis
susirinkimas
Rajono rusų kalbos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-10-11

Zarasų
švietimo
centras

Rajono pradinių
klasių mokytojai
metodinio būrelio
nariai
Rajono rusų kalbos
mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas.

5.

Rajono kūno kultūros
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-10-13

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono kūno
kultūros mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas.

6.

Rajono muzikos
(ikimok. ugd. ir bendr.
lavin. m-lų) mokytojų
metod. susirinkimas
Rajono gamtamokslių
(biologijos, chemijos,
fizikos) mokytojų
metod. susirinkimas
Rajono lietuvių kalbos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2011-10-13

14.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono muzikos
mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas

Rajono socialinių
pedagogų metodinis
susirinkimas

4.

7.

8.

9.

2011-10-12

14.00

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas.

2011-10-18

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono biologijos,
chemijos ir fizikos
mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas ir ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas

2011-10-20

14.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono lietuvių
kalbos mokytojai

2011-10-20

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono socialiniai
pedagogai

Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas, metodinio būrelio
narių ir pirmininko rinkimai,
ateinančių mokslo metų veiklos
plano sudarymas.
Praėjusių mokslo metų veiklos
aptarimas, ateinančių mokslo
metų veiklos plano sudarymas.

Rimutė
Morozovienė
Jaunius
Bertulis
Laima
Dijokienė
Jaunius
Bertulis
Danguolė
Kiselienė
Jaunius
Bertulis
Onutė
Juršienė
Jaunius
Bertulis
Algirdas
Buičenka
Jaunius
Bertulis
Aldona
Navickienė
Jaunius
Bertulis
Birutė
Bazarienė
Jaunius
Bertulis
Andželika
Vitkūnienė
Jaunius
Bertulis

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

Taisa
Gudkova
J. Bertulis

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

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

Nadiežda Matušova
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