Pravėriau akis gruodžiui,
stogam apsnigtiem ir saulei...
Po vidunakčio lyg po burtažodžio
Šerkšnu apsigobė gatvė.
Sakų baltam voratinkly krykštauja
Mažytė raudona sniegena Kaip širdies atspindys...
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

2011-12-07

10.00

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

PIC lektoriai,
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas,
finansuojamas projekto
lėšomis.
Registracija iki
gruodžio 6 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Seminaras
„Ekonomiški
ekologiniai
sprendimai“

Zarasų
švietimo
centras

Rajono fizikos,
chemijos,
technologijų
ekonomikos,
verslumo,
atsakingi už
ekologiją
pedagogai

Programos metu
bus mokoma
naujų ir šiuolaikiškų ekologijos
mokymo metodikų. Mokymuose
bus kalbama apie praktiškus
ekologinius sprendimus ir jų
pritaikymą
kasdieniniame
gyvenime. Bus mokoma namų
sąlygomis pasigaminti cheminių
valiklių pakaitalų, saulės šviesą
paversti šiluma namuose ir taip
sutaupyti pusę tam išleidžiamų lėšų.

2.

Susitikimas _
diskusija
Socialinių-emocinių
įgūdžių programa
„Antras žingsnis“

2011-12-14

13.00 –
14.30

Zarasų
švietimo
centras

Švietimo įstaigų
vadovai, PPT
specialistai,
socialiniai
pedagogai,
mokytojai

3.

Paskaita
„Antibiotikai, jų
vartojimo įtaka
vaikams ir
suaugusiems.
Antimikrobinio
atsparumo problema“

2011-12-14

14.30 –
16.00

Zarasų
švietimo
centras

Švietimo įstaigų
sveikatos
priežiūros
specialistai, klasių
auklėtojai, soc.
pedagogai, tėvai.

Susitikimo metu kalbėsite apie:
* Kodėl vaikai elgiasi nesocialiai.
* Antro žingsnio programa.
Programos pasiekimai Lietuvoje.
* Empatija. Impulsų kontrolė ir
problemų sprendimas. Pykčio
valdymas.
* Antro žingsnio privalumai ir
problematika.
Susitikimo metu dalyviai turės
progos klausti ir diskutuoti.
Renginio metu dalyviai susipažins
su antibiotikų vartojimo įtaka
vaikams ir suaugusiems. Svarstys
su dalyviais antimikrobinio
atsparumo problemą.

Renata
Mackonienė
Paramos
vaikams centro
lektorė,
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Registracija iki
gruodžio12 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Svetlana
Markevičienė.

Nemokamas
Registracija iki
gruodžio 12 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Ukmergės raj.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuro
visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistė,

Laima
Mikitienė
4.

Seminaras
„Vaikų, turinčių
autizmo spektro ir
kompleksinius
sutrikimus, ugdymas“

Zarasų švietimo centras

2011-12-15

11.00

Zarasų
žemės ūkio
mokykla

Mokytojai,
spec. pedagogai,
logopedai,
psichologai,
soc. pedagogai,
klasių auklėtojai,
vaiko gerovės
komisijų nariai

2

Programos metu bus aptarti
Naujausi Lietuvos Respublikos
specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojantys teisės
aktai, specialiojo ugdymo aktualijos
Lietuvoje. Seminaro metu bus
pateiktos rekomendacijos apie
autistiškų ir turinčių kompleksinių
sutrikimų vaikų ugdymą, dalintasi
gerąja darbo patirtimi.

Danutė
Urbšienė
SPPC
specialiojo
ugdymo lektorė
ir konsultantė,
Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
gruodžio 13 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

2011 m. gruodžio mėnesio renginiai

5.

6.

Seminaras
„Microsoft įrankiai ir
programos švietimui“

2011-12-29

9.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

Dalykų
mokytojai, klasių
auklėtojai

Ugdymo įstaigų
pedagogai.

Paroda „Žiemos
improvizacijos“

2011-12-20
2012-01-09

9.0017.00

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
PPT specialistų
konsultacijos „Vaiko
gerovės“ komisijų
nariams ir dalykų
mokytojams.
Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2011-12-07

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

2011-12-14
2011-12-28

9.0016.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

2011-12-21

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų rajono
mokyklų
mokiniai,
mokytojai, tėvai

2011-12-07
2011-12-21
2011-12-28

090016.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Programa
skirta
visiems
pedagogams, klasių auklėtojams ir
dalykų
mokytojams,
besidomintiems
naujomis
„Microsoft“
programomis
ir
įrankiais
švietimui.
Mokymų
dalyviai turės galimybę juos
išbandyti praktiškai, gaus medžiagą
elektronine forma, kaip jais
naudotis.
Pedagogai pristatys savo kūrybos
(tapybos, fotografijos, mezgimo,
nerimo,drožybos ir kt.) darbus.

Laima
Mikitienė

Seminaras mokamas
36 Lt. Pažymėjimas - 2 Lt
Registracija iki š.m.
gruodžio 28 d.
Tel 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Laima
Mikitienė
Jaunius
Bertulis
Jolanta
Lašaitė

Darbus pristatyti iki
gruodžio 16 d.
Informacija
Tel 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Dalia
Antanavičienė
Zarasų švietimo
centro logopedė.
IKT konsultantė,

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

2.

3.

4.

Zarasų švietimo centras

Antazavės
J. Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
„Vaiko gerovės“
komisijų nariai.

3

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

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

PPT
specialistai
tel. 51785

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,
Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

2011 m. gruodžio mėnesio renginiai

5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

6.

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

2011-12-06
2011-12-13
2011-12-20
2011-12-27
2011-12-06
2011-12-13
2011-12-20
2011-12-27

13.0016.00

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)
Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Rajono
ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
tėvai, pedagogai.

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

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,
Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

23-oji Lietuvos mokinių
informatikos olimpiada
II etapas

2011-12-16

9.00

Zarasų
švietimo
centras

I etapo
laimėtojai

Aldona
Žiliukienė
Jolanta
Lašaitė

Būtina išankstinė
mokinių registracija
tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2011-12-05

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
1.

1 Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio
krepšinio 3 X 3
varžybos

2011-12-06

10.00

,,Ąžuolo“
gimnazija

Degučių, Salako,
Turmanto pagr.
mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo sk.
9-10 kl.; 8-tų ir
žemesnių klasių
mokiniai

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

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

Zarasų švietimo centras

Nadiežda Matušova

4
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