Per dieną slūgsta kovo sniegas.
Šnarėdami akija ežerai. . .
O naktį pučia kovo vėjas
Ir išvynioja ilgą Paukščių Taką
(Nes jau ateina sugrįžimo laikas) - - -.

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Eugenijus Matuzevičius

2012 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS
Savanorių g.1, Zarasai, Tel 51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Nadiežda
Matušova
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas
Registracija iki
kovo 5 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Gerosios darbo
patirties sklaida –
refleksija
„Pamokos tobulinimas
ugdant XXI amžiaus
kompetencijas“

2012-03-05

14.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

Rajono mokytojai
patarėjai
(Coacher‘iai) ir
jų konsultuojami
mokytojai

Mokytojai patarėjai (coacher‘iai) ir
jų konsultuojami mokytojai aptars
projekto „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra“ mokytojo patarėjo
veiklos
galimybes
tobulinant
ugdomąjį procesą, dalinsis darbine
patirtimi, naudingais praktiniais
patarimais.
Analizuos
realias
situacijas, probleminius atvejus ir
metodus
tobulinant
pamoką,
perduos vertingą patirtį kolegoms
konsultuojant
juos
bei
bendradarbiaujant.

2.

Seminaras
„Anglų kalbos
ugdymo turinio
naujovių sklaida“

2012-03-07

12.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

Rajono anglų
kalbos mokytojai

3.

POPIETĖ
„Pavasario poetiniai
pokalbiai“

2012-03-16

14.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
bendruomenė

4

Seminaras
„Matematikos
pagrindinio ugdymo
turinio
optimizavimas“

2012-03-21

9.00
val.

5.

Seminaras
„Šiuolaikinės novelės
raidos tendencijos“.

2012-03-23

11.00
val.

Zarasų švietimo centras

Zarasų
švietimo
centras

Dusetų
Kazimiero
Būgos
gimnazija

Rajono
matematikos
mokytojai

Rajono lietuvių
kalbos mokytojai

2

Projekto „Mokymosi krypties
pasirinkimo galimybių didinimas
14-19 metų mokiniams“ II etapo
gilesnis mokymosi diferencijavimas
ir individualizavimas, siekiant
ugdymo kokybės, reikalingos
šiuolaikiniam darbo pasauliui eigos
aptarimas bei supažindinimas su
užsienio kalbų ugdymo turinio
organizavimo modelių kūrimu,
Lietuvos ir ES kalbų mokymo
politikos kryptimis.
Mokytojai bus supažindinami su
nauja esė rašymo mokymo ir
vertinimo metodine medžiaga,
praktiniu rašymo mokymu.
Popietėje literatai pristatys savo
išleistas naujausias knygas.

Seminaro metu bus aptarta ugdymo
turinio diferencijavimo ir
individualizavimo klausimai,
tolerancijos ugdymo ir mokinių
perimamumo tarp 8 ir 9 klasės
problemos. Pedagogai dalinsis
gerąja darbo patirtimi.
Atnaujintos vidurinio ugdymo
bendrosios programos akcentuoja
komunikavimo, literatūrinę bei
kultūrinę kompetencijas. Viena iš
šių kompetencijų ugdymo formų –
literatūros pamokos, ryšys su
šiuolaikinės prozos raida. Pokalbis
apie novelę, jos raidą, ypatumus
padės gilinti žinias, praplės akiratį,
skatins mokytojus ir mokinius
domėtis šiuolaikine proza , padės
pasirengti brandos egzaminams.

Eglutė
Bernatonienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
kovo 5 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Vasilijus
Trusovas
Laima
Mikitienė
Laima
Dijokienė
Laima
Mikitienė

Renginys nemokamas
Informacija
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
kovo 19 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Vanda
Normantienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
kovo 21 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

2012 m. kovo mėnesio renginiai

6.

Seminaras
„Lietuvių kalbos

2012-03-27

13.00
val.

ugdymo turinio
naujovių sklaida“

Zarasų
švietimo
centras

Rajono lietuvių
kalbos mokytojai

Seminaro metu ugdys darbo su 5-8
ir 9-12 kl. mokiniais esmines
kompetencijas.
Aptars PISA ir PUPP užduotis ir jų
sprendimų problemas.
Susipažins su galimybe planuoti
darbą moduliais, pasidalins
naujausia ir įdomiausia medžiaga,
dalinsis gerąja darbo patirtimi.

Daiva
Matijošienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
kovo 25 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2012-03-22

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2012-03-22

16.00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2012-03-23

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų švietimo centras

Asmenys,
kuriems taikomi
valstybinės
kalbos mokėjimo
I kategorijos
reikalavimai arba
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.
Asmenys,
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.

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

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Registracija iki 201203-16
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo
instrukciją.

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Asmenys,
kuriems taikomi
valstybinės
kalbos mokėjimo
II ar III
kategorijos
reikalavimai

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

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Registracija iki 201203-16
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki 201203-16
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

3

2012 m. kovo mėnesio renginiai

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
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.
Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2012-03-07

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Turmanto
pagrindinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2012-03-14

8.15

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2012-03-21

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2012-03-28

8.15

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Antazavės
J. Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Zarasų P. Širvio
progimnazijos
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2012-03-07
2012-03-21
2012-03-28

090016.00

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

13.0016.00

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

7.

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

2012-03-06
2012-03-13
2012-03-20
2012-03-27
2012-03-06
2012-03-13
2012-03-20
2012-03-27

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

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,

1.

2.

3.

4.

5.

Zarasų švietimo centras

8.0012.00
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OLIMPIADOS IR KONKURSAI
5-12 kl.
mokiniai

1.

Lietuvos mokinių
technologijų
olimpiada

2012-03-01

9.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos mokinių
geografijos
olimpiada

2012-03-13

10.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

6-8 kl. ir
9-12 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

3.

Matematikos
konkursas
„KENGŪRA 2012“

2012-03-15

Zarasų
rajono
mokyklos

1-12 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

4.

6-8 kl. mokinių
matematikos
olimpiada

2012-03-21

9.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

6-8 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

5.

8 kl. mokinių
lietuvių k.
olimpiada

2012-03-22

9.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

8 kl.
mokiniai

Jaunius
Bertulis

2012-03-06

10.00
val.

Jolanta
Lašaitė

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

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
1.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio smiginio
varžybos

Zarasų švietimo centras

Zarasų
sporto
centras

Antazavės J.
Gruodžio vid.
m-klos, Dusetų
K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos,
P. Širvio
progimnazijos,
Degučių, Salako,
Turmanto pagr.
mok, Suvieko
pagr. ugd. sk.
mok. neribojant
amžiaus

5

Pagal patvirtintus Zarasų rajono
mokinių olimpinio festivalio
nuostatus

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-03-05
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2.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio krepšinio
varžybos

2012-03-13

10.00
val.

,,Ąžuolo“
gimnazija

3.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio krepšinio
varžybos

2012-03-20

10.00
val.

,,Ąžuolo“
gimnazija

1.

2.

Rajono gamtamokslių
(biologijos, chemijos,
fizikos) mokytojų
metodinis
susirinkimas

Rajono rusų kalbos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2012-03-15

13.00

Antazavės Juozo
Gruodžio vid.
mokyklos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos
9 – 10 kl. mok.i
Antazavės Juozo
Gruodžio
vidurinės
mokyklos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos
11 - 12 kl. mok.

12.00

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-03-12

Pagal patvirtintus Zarasų rajono
mokinių olimpinio festivalio
nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-03-12

METODINIAI RENGINIAI
Zarasų
Rajono
Ugdymo turinio naujovių
švietimo
biologijos,
sklaida.Pasidalinimas gerąja
centras
chemijos ir
patirtimi iš seminaro Vilniuje.
fizikos
mokytojai

2012-03-15

Pagal patvirtintus Zarasų rajono
mokinių olimpinio festivalio
nuostatus

Zarasų
švietimo
centras

Rajono rusų
kalbos
mokytojai

(Pagalba mokytojams ugdant
kompetencijas, tikslingai
modernizuojant ir
individualizuojant atnaujintą
ugdymo turinį.)

Ugdymo turinio naujovių
sklaida.pasidalinimas gerąja
patirtimi iš seminaro vilniuje.
(Pagalba mokytojams ugdant
kompetencijas, tikslingai
modernizuojant ir
individualizuojant atnaujintą
ugdymo turinį.)

Birutė
Bazarienė

metodininkas@zarasai.lt
tel. 51785

Vilhelminas
Kuzmickas,
Evalda
Bučinskienė
Jaunius
Bertulis
Juršienė
Onutė
Jaunius
Bertulis

metodininkas@zarasai.lt
tel. 51785

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

Nadiežda Matušova
6
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