Dieve duok,
kad atsimerkę žiedai
vėl mus matytų visus,
gražiai skubančius,
kad mūsų užtektų
kiekvienam
sugrįžusiam paukščiui.
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

1.

Inovatyvių
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo formų
pristatymas
Zarasuose

2013-03-14

9.00

Seminaras

2013-03-22

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

2.

„Programos
„GeoGebra“
panaudojimas
matematikos
pamokoje“

9.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

Švietimo įstaigų
darbuotojai,
bendrojo
ugdymo
mokyklų bei
profesinio
mokymo įstaigų
administracijos
vadovai,
mokytojai bei
metodinių
būrelių
pirmininkai

Ugdymo plėtotės centras,
vykdydamas projektą ,,Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II
etapas)“, organizuoja inovatyvių
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
formų pristatymus visose Lietuvos
savivaldybėse.
Platesnė informacija:
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/na
ujienos/pristatymas.php

Rajono
švietimo
įstaigų
matematikos
mokytojai

Siekiant sužadinti mokinių motyvaciją,
pagerinti pamokos kokybę, taikome
informacines technologijas. Vienas iš
tokių būdų – matematikos pamokoje
dirbti su programa „GeoGebra“.
Seminaro metu sužinosime, kokios yra
programos „GeoGebra“ funkcijos, kaip
jas pritaikyti pamokoje.

Rita Baškienė
(UPC),
Laima Mikitienė

Jūratė
Gudavičienė
Laima Mikitienė

Finansuojamas iš projekto
Registracija
http://193.219.137.3/regist
racija/upc_registracija.asp
?cd=5003-34

Seminaras nemokamas.
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija
iki kovo 20 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

3.

Seminaras- praktikumas

2013-03-25

10.00

„Vilnos vėlimas:
zuikutis su kišenėle“

4.

Seminaras praktikumas

I dalis
2013-03-26

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Dusetų meno
mokykla

„Keramikos dirbinių

5.

formavimo ir
dekoravimo būdai“
I dalis

II dalis
2013-04-09

Seminaras
„Stresas. Streso
įveika. Alternatyvūs
streso įveikos būdai“

2013-03-27

Zarasų švietimo centras

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Visi norintys

Visi norintys,
dailės ir
technologijų
mokytojai

Visi norintys

2

Artėjant Velykų šventėms kviečiame
išmokti pasigaminti veltinį žaisliuką,
kuris sušildytų ne tik vaikų bet ir
suaugusiųjų širdeles.
Dailės mokytoja Ramunė Sladkevičiūtė
Dainienė supažindins su vilnos vėlimo
technika, mokins, kaip nusivelti
žaisliuką – zuikį su kišenėle.
Prisijunkite prie mūsų, ir visi kartu
džiaugsimės pačiu kūrybos procesu,
leidžiančiu atsipalaiduoti nuo įtampos.
Dailieji amatai tampa vis populiaresni
mūsų kasdieniniame gyvenime. Tai
ypač svarbu mokyklai. Dėl technologijos paprastumo ir raiškos galimybių
įvairovės vis patrauklesnis darosi užsiėmimas dailiąja keramika. Čia vaikas
gali lavinti savo erdvinį mąstymą ir
vaizduotę, sukurti tikrą, originalų
taikomosios dailės kūrinį. Tačiau
didžioji dalis mūsų rajono dailės ir
technologijų
mokytojų
keramikos
srityje neturi teorinio ir praktinio
pasiruošimo.
Šioje
programoje
praktinių užsiėmimų metu mokytojai
bus supažindinti su pagrindiniais
technologiniais reikalavimais ir molio
raiškos galimybių įvairove.
Seminaro metu bus apžvelgti mokytojų
streso tyrimai, pateikta streso įveikos
metodų. Dalyviai bus supažindinami su
emociniu intelektu ir jo galimybėmis.
Įvaldoma
pozityvaus
mąstymo
technologija. Daromi pratimai, kurie
padeda pasiekti fizinių, emocinių ir
intelektualinių krūvių balansą. Mokoma
spręsti bendravimo metu atsirandančius
konfliktus. Ugdoma stipri, aktyvi ir
stresui atspari asmenybė. Naudojami
alternatyvūs streso įveikos būdai:
aromaterapija, autogeninė treniruotė
vizualizacija.

Ramunė
SladkevičiūtėDainienė
Laima Mikitienė

Romualdas
Pučekas
Laima
Mikitienė

Aušra
Krištapavičienė
Laima
Mikitienė

Kaina 20 Lt.
Pažymėjimas 2 Lt.
Dalyviai bus aprūpinti
medžiagomis.
Registracija baigta

Kaina 20 Lt.
(už I - II dalis)
Pažymėjimas 2 Lt.
Dalyviai bus aprūpinti
medžiagomis.
Registracija
iki kovo 20 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Kaina 20 Lt.
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija
iki kovo 20 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
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Zarasų
švietimo
centras

6.

Paroda
„Mėlynai žali gamtos
raštai“

1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2013-03-21

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2013-03-21

16.00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2013-03-22

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2013-03

Visi norintys

Jaunimo klubo „Lietus vitraže“
fotografijų paroda. Vadovė - Zarasų
„Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė
Gitana
Vasalauskienė.

Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
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.

VK komisija

Registracija
iki 2013-03-15
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas pagal
egzamino vykdymo instrukciją.

VK 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.

VK komisija

Registracija iki
2013-03-15
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki
2013-03-15
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

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

Zarasų švietimo centras

2013-03-06

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Antazavės J.
Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

3

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013 m. kovo 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.

2013-03-13

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Antazavės J.
Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013-03-20

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

4.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2013-03-13
2013-03-20
2013-03-27

13.0016.00

Vaikų, tėvų, globėjų, konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

13.0016.00

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų, konsultavimas.

6.

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

2013-03-05
2013-03-12
2013-03-19
2013-03-26
2013-03-05
2013-03-12
2013-03-19
2013-03-26

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

Dusetų
Kazimiero
Būgos
gimnazijos
specialiojo
ugdymo
skyriaus
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

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
2013-03-14
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinė
diena

2.

3.

Zarasų švietimo centras

8.0012.00

11.00

METODINĖ VEIKLA
Metodinė diena ,,Žaidimai ir vaidyba".

Rajono
Zarasų
ikimokyklinio
mokyklos
„Lakštingala“ ugdymo pedagogai.
Magučių
ugdymo
centre

4

Vida
Zamarienė,
Jaunius
Bertulis

2013 m. kovo mėnesio renginiai

2.

Atvira veikla
pradinėse klasėse:
„Klasės valandėlės“

2013-03-19

3.

Priešmokyklinės
grupės atvira veikla
„Kartu smagiau“

2013-03-18–
22

12:00

Zarasų
Salako
pagrindinė
mokykla

Rajono pradinių
klasių mokytojai

Pradinių klasių mokytojai stebės
klasėse klasių valandėles.

Zarasų
„Santarvės“
pradinė
mokykla

Rajono pradinių
klasių mokytojai

Pradinių klasių mokytojai stebės atvirą
veiklą.

Registracija
iki kovo 15 d.
Tel. 51785
El.p.
metodininkas@zarasai.lt

Larija
Savičenko,
Jaunius
Bertulis
Jolanta
Lašaitė

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

Nuostatai svetainėje
www.lmnsc.lt

Jolanta
Lašaitė

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

Jolanta
Lašaitė

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

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Jolanta
Lašaitė

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

Lietuvos mokinių
technologijų
olimpiada ir joje
pristatomų darbų
paroda

2013-03-04

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

25-oji Lietuvos mokinių
geografijos olimpiada

2013-03-05

10.00

Zarasų
švietimo
centras

9-12 kl.
mokiniai

3.

Rajono mokyklų 8 kl.
mokinių lietuvių k.
olimpiada

2013-03-13

9.0011.00

Zarasų
švietimo
centras

8 kl.
mokiniai

4.

Geografijos olimpiada
6–8 klasėms
„Mano gaublys”

2013-03-15

Zarasų rajono
mokyklos

6-8 kl.
mokiniai

5.

Tarptautinis
matematikos konkursas
„KENGŪRA 2013“
Rajono mokyklų 6-8 kl.
mokinių matematikos
olimpiada

2013-03-21

8.0011.00

Zarasų rajono
mokyklos

1-12 kl.
mokiniai

2013-03-22

9.0012.00

Zarasų
švietimo
centras

6-8 kl.
mokiniai

Zarasų švietimo centras

Danguolė
Kisielienė
Jaunius
Bertulis

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
5-12 kl.
Nuostatai svetainėje
mokiniai
www.lmnsc.lt

1.

6.

I- IV

5

Mokyklų registracija adresu
manogaublys@gmail.com
Svetainė
http://geografija.lt
Svetainė
www.kengura.lt

2013 m. kovo mėnesio renginiai

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
1.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
svarsčių kilnojimo
varžybos

2013-04-18

10.00

Zarasų
,,Ąžuolo“
gimnazija

Antazavės Juozo
Gruodžio vid.
mokyklos, Dusetų
K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos
mokiniai
neribojant amžiaus

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-04-17

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė

Zarasų švietimo centras
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