O žvaigždė ant sniego,
kai nelieka nieko,
vien tik žodis atleisk.
Vien žvaigždė puodynėj,
vien vaikai prie stalo,
o sode obuoliai.
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

1.

Tęstiniai mokymai
Seminaras - refleksija
„Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
stiprinimas ir plėtra,
siekiant užtikrinti
kompleksinę pagalbą
vaikams ir jų tėvams“

2012-12-04

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Dalyvauja
Visagino miesto
ir Zarasų rajono
seniūnijų soc.
darbuotojai

Bus aptariamas kompleksinės pagalbos
šeimoms auginančioms vaikus nuo
gimimo iki privalomojo mokymo
pradžios teikimo ir koordinavimo
savivaldybėje veiksmų planas, pagalbos
prieinamumas, problemų sprendimo
keliai ir kūrybiškumo panaudojimas.

2.

Seminaras
„Matematinių
kompetencijų
ugdymas 9-12 klasėse“

2012-12-05

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Matematikos
mokytojams

Ši programa suteikia galimybę
pristatyti „Šviesos“ leidyklos
matematikos vadovėlius parengtus
pagal atnaujintas BP. Mokytojai ne tik
susipažins su matematikos vadovėliais,
bet ir įgis praktinių žinių dirbant su jais.

3.

Seminaras
„Vertinimas ir
įsivertinimas ugdant
gamtamokslines ir
bendrąsias
kompetencijas“

2012-12-06

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Gamtamokslinio
ugdymo
pedagogai

Seminaro metu dalyviai aptars darbų
aplanko sudarymo principus, mokinio
ir mokytojo veiklas sudarant aplanką
bei aplanko vertinimą. Mokytojai
susipažins su tiriamųjų darbų vertinimo
kriterijais, nagrinės standartizuotos
formos diagnostinių užduočių
pavyzdžius.

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Giedrė
Daugirdienė
Projektų
administravimo
skyriaus
vyresnioji
specialistė
Laima
Mikitienė
Alvyda
Ambraškienė
Laima
Mikitienė

Tikslinė dalyvių
registracija
Seminaras nemokamas,
finansuojamas projekto
lėšomis.

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

Birutė
Bazarienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas.
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
gruodžio 4 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Seminaras nemokamas.
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
gruodžio 5 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

4.

5.

Tęstiniai mokymai
„Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
stiprinimas ir plėtra,
siekiant užtikrinti
kompleksinę pagalbą
vaikams ir jų tėvams“
Seminaras
„Anglų kalbos
brandos egzamino
modelio kaita.
Kalbėjimo užduočių
vertinimo kriterijai“

2012-12-12
2012-12-13

10.00
9.00

Zarasų
švietimo
centras

Dalyvauja
Visagino miesto
ir Zarasų rajono
seniūnijų soc.
darbuotojai

Mokymo dalyviai tęs tarpinstitucinio
bendradarbiavimo mokymus, siekiant
užtikrinti kompleksinę pagalbą vaikams
ir jų tėvams.

Giedrė
Daugirdienė
Laima
Mikitienė

Tikslinė dalyvių
registracija
Seminaras nemokamas,
finansuojamas projekto
lėšomis.

2012-12-19

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono anglų
kalbos
mokytojams

Pagal LR ŠMM parengtą pagrindinio
mokinių ugdymo pasiekimų
patikrinimo programos projektą nuo
2015 m. turėtų būti įvestas užsienio
kalbos egzaminas žodžiu. Kalbėjimo
vertinimas apima daug įvairių kriterijų,
todėl seminare dalyviai nagrinės
vertinimo kriterijų lentelę, mokysis ją
pritaikyti praktikoje, išskirs jos
pranašumus ir trūkumus.

Onutė
Baubinienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas.
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
gruodžio 15 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

2.

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

2012-12-05

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų
„Santarvės“
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2012-12-12

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

3.
PPT nedirbs
11 mėn.
18-31 d.

Zarasų švietimo centras
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5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2012-12-05
2012-12-12

13.0016.00

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2012-12-05
2012-12-12

13.0016.00

7.

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

2012-12-05
2012-12-12

8.0012.00

24-oji Lietuvos mokinių
informatikos
olimpiada

II etapas
2012-12-14

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

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

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.

9.0013.00
val.

Rajono
mokyklos

8-12 kl.
mokiniai

I etapo laimėtojai

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2012-12-05

MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
1.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
krepšinio 3 X 3
varžybos

2012-12-06

10.00
val.

Salako
pagrindinė
mokykla

Salako ir
Turmanto pagr.
mokyklų
9 – 10 kl. ir 8-tų
ir žemesnių
klasių mokiniai

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė

Zarasų švietimo centras
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