Pieva, gegule raiba ant vėjų,

Niekas kitas – Motulė – tave siuvinėjo!
Savo Vaikui – takelį margiausių raštų.
Tai laukų vidury, tai ant debesio krašto...
Kad paklydęs,
Paslydęs
Jo ieškotum.
Kad rastum....

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

G.Žibikienė

2012 M. GEGUŽĖS 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

1.

Paskaita- diskusija
„Ar įmanoma
gyvenimo pilnatvė
brandžiame amžiuje?“

2012-05-02

2.

Knygos „Tikra
istorija" pristatymas

2012-05-07

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
Zarasų
Zarasų
10 val.
2012
metai
paskelbti
švietimo
bendruomenės
pagyvenusių žmonių metais.
centras
nariai
Tiek ES tiek Lietuva susiduria su
gyventojų senėjimo tendencija.
Labai svarbu vyresnio amžiaus
žmonėms jaustis
saugiems,
gyventi visavertį gyvenimą.
Sveikas
gyvenimo
būdas,
mankšta, pomėgių tenkinimas ir
naujų įgijimas,
dalyvavimas
visuomeninėje
veikloje,
bendravimas, padeda patirti
gyvenimo pilnatvę ilgus metus.
16.00
val.

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
bendruomenės
nariai

Renginio metu bus pristatyta Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazijos
lietuvių
kalbos mokytojos metodininkės
Rūtos Denafaitės knyga vaikams
„Tikra istorija“.

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Irena
Stauskienė
Nadiežda
Matušova

Registracija iki
gegužės 2 d.
pedag.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Gitana
Vasalauskienė
Laima
Mikitienė

Registracija iki
gegužės 4 d.
pedag.centras@zarasai.lt
tel. 51785

3.

Seminaras

2012-05-14

„Bioįvairovės
apžvalga Sartų
regioniniame parke“

4.

Seminaras
„Visos tiesos apie
skaitymą“

2012-05-15

1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2012-05-17

11.00
val.

13.00
val.

Sartų
regioninis
parko
centras

Zarasų
švietimo
centras

Rytų regiono
biologijos
mokytojų
asociacijos
nariai

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ir pradinio
ugdymo
pedagogai,
bibliotekininkai,
lietuvių kalbos
mokytojai

Programos
tikslas
pagilinti
biologijos mokytojų profesines
žinias ir gebėjimus, skatinti
mokytojų
bendradarbiavimą
tarpusavyje.
Ugdant šiandien mokinius, reikia
metodų, orientuotų į problemų
sprendimą,
šiuolaikinių
technologijų, skatinančių mokinių
savarankiškumą,
kūrybiškumą,
motyvaciją.
Mokinius
turime
supažindinti su gamtine aplinka,
vandens
ir
sausumos
ekosistemomis,
kad
mokiniai
išmoktų stebėti, eksperimentuoti,
tirti gamtą.
Seminaro tikslas – atkreipti dėmesį
į pastovaus skaitymo balsu naudą,
skleisti įvairius vaikų emocinių
poreikių tenkinimo ir vertybių
ugdymo būdus, pristatyti įvairias
skaitymo skatinimo programas,
akcijas, dalintis vaikų ugdymo
skaitant knygas patirtimi, kartu
dalyvaujant iniciatyvos „Visa
Lietuva skaito vaikams“
vykdomose programose.

Danguolė
Šileikienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
gegužės 11 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Andželika
Vitkūnienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
gegužės 11 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI

Zarasų švietimo centras

12.00

Zarasų
švietimo
centras

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

2

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

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Registracija iki 201205-10
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
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2.

Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2012-05-17

16.00

Zarasų
švietimo
centras

Asmenys,
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo
instrukciją.

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2012-05-18

12.00

Zarasų
švietimo
centras

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 201205-10
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki 201205-10
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

2.

3.

4.

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.

Zarasų švietimo centras

2012-05-02

8.30

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų P. Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

2012-05-09

8.00

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,

2012-05-16

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,

2012-05-23

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Antazavės
J. Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Dusetų K.Būgos
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

3
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5.

6.

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

2012-05-30

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

2012-05-02
2012-05-09
2012-05-16
2012-05-23
2012-05-30
2012-05-08
2012-05-15
2012-05-22
2012-05-29
2012-05-08
2012-05-15
2012-05-22
2012-05-29

13.0016.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

13.0016.00

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,

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

8.

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

1.

Rajono pradinių
(1-4) klasių mokinių
konkursas
„ŠVIESOFORAS“

2012-05-10

9.00
val.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio
futbolo 5 x 5
varžybos

2012-05-08

10.00
val.

1.

Zarasų švietimo centras

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1-4 kl.
mokinių
komandos

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
Zarasų
Antazavės J.
Pagal patvirtintus
,,Santarvės“ Gruodžio vid.
Zarasų rajono mokinių
pradinė
m-klos, Dusetų
olimpinio festivalio nuostatus
mokykla
K.Būgos
gimnazijos,
Pauliaus Širvio
progimnazijos,
Degučių,Salako
Turmanto pagr.
4

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51785,

Jaunius
Bertulis

Arūnas
Zavackas

Būtina išankstinė
komandų registracija
tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-05-07
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2.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio
futbolo 5 x 5
varžybos

2012-05-15

10.00
val.

Zarasų
,,Santarvės“
pradinė
mokykla

3.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio kroso
estafečių varžybos

2012-05-22

10.00
val.

Magučiai

Zarasų švietimo centras

mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo sk.
7 – 8 kl. ir 5 – 6
kl. mokiniai
Antazavės J.
Gruodžio vid.
m-klos, Dusetų
K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos,
Degučių,
Salako,
Turmanto pagr.
mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo sk.
9 – 10 kl.ir 11,
12 kl. mokiniai
Antazavės J.
Gruodžio vid.
m-klos, Dusetų
K.Būgos,
Zarasų
,,Ąžuolo“
gimz., P. Širvio
progimnazijos,
Degučių,
Salako,
Turmanto mok.
Suvieko pagr.
ugdymo sk.
9-12 kl. ir 8-tų
ir žemesnių
klasių mokiniai
5

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-05-14

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-05-21
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METODINIAI RENGINIAI
1.

2.

3.

4.

Metodinė – edukacinė
išvyka į Daugpilio
miesto (Latvijos
respublika) sporto
centrą
Rajono ikimokyklinių
įstaigų pedagogų
metodinė išvyka į
Jurbarką.
Rajono neformalaus
ugdymo muzikos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2012-05-16

9.00
val.

Daugpilio
miesto sporto
centras

Rajono kūno
kultūros
mokytojai ir
treneriai

Išvykstama nuo Zarasų sporto
centro 9.00 val. Su savimi turėti
10 Latų.

Algirdas
Buičenka
Jaunius
Bertulis

2012-05-18

8.00

Jurbarko
ikimokyklinės
įstaigos

Bendradarbiavimo ir metodinės
veiklos aptarimas bei gerosios
darbo patirties sklaida.

2012-05-21

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų rajono
ikimokyklinių
įstaigų
pedagogai.
Rajono
muzikos
mokytojai

Vida
Zamarienė
Jaunius
Bertulis
Jūratė
Stacevičiūtė
Jaunius
Bertulis

Rajoninė pradinių
klasių mokinių šventė

2012-05-24

10.00

2012-05-16

14.00

Zarasų
„Santarvės“
pradinė
mokykla
Zarasų
švietimo
centras

„Ačiū, mokyklėle“
5.

Metodinių priemonių
parodos atidarymas

Rajono ketvirtų
klasių mokiniai
ir mokytojai
Rajono
ugdymo įstaigų
pedagogai

Pasirengimo moksleivių dainų
šventei 2012 „Mūsų vardas
Lietuva“ bei Zarasų miesto dainų
šventės klausimai.
Veiklos aptarimas.
Pradinių klasių mokinių
atsisveikinimo su mokykla
renginys

Mokytojų dalykininkų ir kitų
pedagogų pačių parengtų ir
ugdymo procese naudojamų
metodinių priemonių
pristatymas.

Danguolė
Kisielienė,
Jaunius
Bertulis
Jaunius
Bertulis
Laima
Mikitienė
Jolanta
Lašaitė

Registracija iki gegužės
11 d.
metodininkas@zarasai.lt
tel. 51785

metodininkas@zarasai.lt
tel. 51785

Paroda veiks iki
2012-06-10

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.

Direktoriaus pavaduotoja
pavaduojanti direktorių

Zarasų švietimo centras

Nadiežda Matušova

6
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