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Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2013-02-01
įsakymu Nr. VK-10

Žilą praeitį mirga žvaigždynai,
Amžių paslaptį slepia kalva.

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Deivės raktais lobius atrakinęs,
Atpažins ir tave… Lietuva!
Pranciška Regina Liubertaitė

2013 M. VASARIO 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

1.

Seminaras
„Inovatyvių mokymo
(-si) metodų ir IKT
taikymas pradiniame
ugdyme“

2013-02-14

12:00

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Gitana
Šuminienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas – 2 LT.
Registracija iki
vasario 12 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
Dusetų
Kazimiero
Būgos
gimnazija

Pradinių
klasių
mokytojai

Šiuolaikinės informacinės technologijos
suteikia daug galimybių įvairinti ir
efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti,
skatina mokinius dirbti, lavinti ir
įtvirtinti įvairių dalykų įgūdžius, padeda
patikrinti ir objektyviai įvertinti
mokinių žinias bei įgūdžius, suteikia
galimybę integruoti įvairius dalykus,
padeda
mokytojams
pasiruošti
pamokoms.
Mokytojai seminaro metu tobulins
pedagogines, psichologines, metodines
bei
kompiuterinio
raštingumo
kompetencijas, įgis praktinio pobūdžio
gebėjimų taikyti IKT savo dalyko
pamokose, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties.

2.

3.

Seminaras
„IQES online Lietuva.
Instrumentai
mokyklos veiklos
kokybei įsivertinti ir
tobulinti“

2013-02-18

Paroda
„Gamta Maironio
eilėmis“

2013-02

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

Pagal
išankstinę
registraciją
Zarasų raj.,
Visagino m.
pedagogams.

Mokymų dalyviai bus apmokyti dirbti
„IQES online Lietuva sistema,
analizuoti ir vertinti gautus duomenis,
pagal juos konsultuoti mokyklas,
sudarinėti įvairius reikalingus
klausimynus, organizuoti ir vykdyti
apklausas
mokyklos/klasės/pamokos/tėvų/
savivaldybės lygmeniu, naudotis
metodologine medžiaga, organizuoti ir
vykdyti įsivertinimą
mokyklos/klasės/pamokos lygmeniu,
mokysis kasmet diegiamų naujų
sistemos panaudojimo galimybių.

Zita
Sabaliauskienė

Visi norintys

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojos
Gitanos Vasalauskienės meninių
fotografijų paroda pagal Maironio eiles.

Laima
Mikitienė,
Jolanta Lašaitė

Laima
Mikitienė

Registracija baigta
Seminaras finansuojamas
ES SF projekto Kokybės
vadybos stiprinimas
bendrojo lavinimo
mokyklose (modelių
sukūrimas), kodas VP1-2.1ŠMM-01-V-03-001 lėšomis.

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.
2.

Metodinė diena
PPT specialistams
Utenoje
Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.

Zarasų švietimo centras

Utenos PPT

2013-02-06

2013-02-13

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Antazavės J.
Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

2

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013 m. vasario mėnesio renginiai

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

2013-02-20

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

2013-02-27

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Dusetų
Kazimiero
Būgos
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

2013-02-13
2013-02-20
2013-02-27

13.0016.00

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

2013-02-05
2013-02-12
2013-02-19
2013-02-26
2013-02-05
2013-02-12
2013-02-19
2013-02-26

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.

Zarasų rajono
muzikos mokytojų
metodinis
susirinkimas

2013-02-05

11.00

3.

4.

5.

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

METODINĖ VEIKLA
Rajono
Muzikos olimpiados ir konkurso
formaliojo ir
„Dainų dainelė“ organizavimo
neformaliojo
aptarimas.
ugdymo muzikos
mokytojai

PPT
specialistai
tel. 51785,

PPT
specialistai
tel. 51785,

Jūratė
Stasevičiūtė,
Jurga
Sagadinaitė,
Jaunius
Bertulis

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

24-oji Lietuvos mokinių
informatikos
olimpiada

Zarasų švietimo centras

III etapas
2013-02-01

Dusetų K.
Būgos
gimnazija

II etapo
laimėtojai

3

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

2013 m. vasario mėnesio renginiai

2.

Lietuvos mokinių
ekonomikos ir verslo
olimpiada

2013-02-07

10.00

3.

Lietuvių gimtosios
kalbos ir literatūros
olimpiada Lietuvos ir
užsienio lietuviškų
mokyklų mokiniams
23-oji Lietuvos mokinių
istorijos olimpiada

2013-02-08

9.0013.00

2013-02-12

9.0012.00

11-oji Lietuvos mokinių
astronomijos
olimpiada
Lietuvos mokinių
dailės olimpiada

2013-02-13

2013-02-19

7.

Lietuvos mokinių rusų
(gimtosios ir užsienio)
kalbos olimpiada

8.

9.

4.

5.

6.

Visaginas,
„Gerosios
vilties“ vid.
m-kla
Zarasų
švietimo
centras

11-12 kl.
mokiniai

Pagal išankstinę registraciją iki
2013 m. vasario 4 d. internetu
www.olimpiados.lt

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

9-12 kl.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

Zarasų
švietimo
centras

9-12 kl.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

Rajono
mokyklos

5-12 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

7-12 kl.
mokiniai

Internetu
www.olimpiados.lt skelbiamos
atrankinio turo užduotys
Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

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

2013-02-21

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

10-11 kl.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

Rajoninė 7-8 kl. rusų
kalbos olimpiada

2013-02-21

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

7-8 kl.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

Lietuvos mokinių
muzikos olimpiada

2013-02-22

9.0012.00

Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazija

12-14 m.,
15-18 m.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

Zarasų švietimo centras
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Jolanta
Lašaitė

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

2013 m. vasario mėnesio renginiai

10.

4 kl. matematikos
olimpiada

2013-02-27

9.0011.00

Zarasų
švietimo
centras

4 kl.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

11.

5 kl. matematikos
olimpiada

2013-02-27

9.0011.00

Zarasų
švietimo
centras

5 kl.
mokiniai

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

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

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
Antazavės J. Gruodžio
vid. m-klos, Dusetų K.
Būgos gimnazijos
,,Santarvės“ prad. mklos, Salako ir
Turmanto pag. mokyklų
4-tų ir žemesnių klasių
mokiniai
Antazavės J. Gruodžio
vid. mokyklos, Dusetų
K.Būgos gimnazijos ir
Pauliaus Širvio
progimnazijos
5 – 6 kl. mokiniai

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija Zarasų
sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-02-06

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

,,Ąžuolo“
gimnazija

Antazavės J. Gruodžio
vid. mokyklos, Dusetų
K.Būgos gimnazijos ir
Pauliaus Širvio
progimnazijos
7 - 8 kl. mokiniai

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

,,Ąžuolo“
gimnazija

Antazavės J.
Gruodžio vid. mklos, Dusetų K.Būgos
ir ,,Ąžuolo“
gimnazijų
9- 10 kl. mokiniai

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija Zarasų
sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-02-13
Komandų registracija Zarasų
sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-02-20
Komandų registracija Zarasų
sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-02-27

1.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
,,Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“ varžybos

2013-02-07

10.00

,,Santarvės“
pradinė
mokykla

2.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
krepšinio varžybos

2013-02-14

10.00

,,Ąžuolo“
gimnazija

3.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
krepšinio varžybos

2013-02-21

10.00

4.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
krepšinio varžybos

2013-02-28

10.00

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė

Zarasų švietimo centras
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