Siautulingoj pūgoj vyturių,
Ant šukuojančių vėją šakų,
Virš stogų,
Viršum mūsų buvimo kelių
Paslapčia spurda jau
Atbudimo galia.
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Specialiosios
pedagogikos ir
specialiosios
psichologijos
kvalifikacijos
tobulinimo kursai

2013-0415— 18

13.00

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

PPT
specialistai

Mokamas
Kursų kaina 250 Lt.
Pažymėjimas 2 Lt.

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Zarasų
švietimo
centras

Mokytojai, kurie
atestuosis pirmą
kartą, ir atestuotieji
mokytojai, kurie
pretenduos įgyti
aukštesnę
kvalifikacinę
kategoriją. Programa
taip pat
rekomenduojama
mokyklų vadovams,
jų pavaduotojams
ugdymui (ypač
atsakingiems už
specialiosios
pedagoginės pagalbos
organizavimą
mokykloje) ir kitiems
mokytojams,
norintiems šioje
srityje tobulinti savo
kompetenciją

Programos paskirtis – suteikti įvairių
dalykų (pareigybių) mokytojams
specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos žinių, būtinų
integruotai ugdyti specialiųjų poreikių
mokinius. Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa skirta mokytojams, kurie
atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems
mokytojams, kurie pretenduos įgyti
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Programa taip pat rekomenduojama
mokyklų vadovams, jų pavaduotojams
ugdymui (ypač atsakingiems už
specialiosios pedagoginės pagalbos
organizavimą mokykloje) ir kitiems
mokytojams, norintiems šioje srityje
tobulinti savo kompetenciją

Laima
Mikitienė

Registracija iki
balandžio 10 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
arba
pedag.centras@zarasai.lt

2.

Seminaras

2013-04-17

„Muziejaus ir
ugdymo įstaigų
bendradarbiavimas“

3.

Mokymai
„Visų savivaldybių
pasirenkamojo
švietimo teikėjų
(mokytojų)
neformaliojo ugdymo
kompetencijų
ugdymas“

Zarasų švietimo centras

2013-04
22-24

13.00

Zarasų
krašto
muziejus

Zarasų
švietimo
centras

Rajono ugdymo
įstaigų pedagogai.

Pasirenkamojo vaikų
ugdymo teikėjai
(kultūros centrų
kolektyvų vadovai,
nevyriausybinių
organizacijų, jaunimo
organizacijų atstovai
ir kt.), teikiantys
paslaugas ar
planuojantys tai
daryti (15 asmenų)

2

Siūlome šią programą visų ugdymo
įstaigų
pedagogams.
Kviečiame
pažvelgti į praeitį ir joje atrasti mums
brangių atsiminimų, daiktų, kurie yra
pamiršti, bet juos palietus atgyja ir
prabyla apie anksčiau gyvenusių
žmonių buitį, jų dvasinę kultūrą.
Puoselėjant etnokultūrą įmanomas
tautinio
identiteto
išsaugojimas,
tautinės
savimonės
ugdymas.
Apibūdinsime lietuvių etninės kultūros
puoselėjimo galimybes mokykloje,
pateiksime reikalingiausią, šių dienų
poreikius atspindinčią informaciją apie
etninę kultūrą, aptarsime mokymo
priemones, kurios padėtų išsaugoti
tautinę tapatybę. Šio tikslo siekti
padeda
muziejinė
edukacija
–
mokymosi
galimybė
muziejaus
aplinkoje,
naudojant
muziejuje
saugomus eksponatus ir objektus.
Išklausę programą ir pateikę savo
pasiūlymus
bei
pageidavimus,
pedagogai galės pasirinkti veiklas
muziejuje, skirtas įvairaus amžiaus
mokiniams,
tenkinančias
jų
mokomuosius,
lavinamuosius,
praktinius poreikius.

Sigita
Paradnikienė

Mokymų tikslas – suteikti
pasirenkamojo vaikų ugdymo
mokytojams naujų kompetencijų vaikų
neformaliajame ugdyme, naudojant
naujo finansavimo modelio galimybes.

UPC lektoriai,
Vida
Markevičienė,
Švietimo ir
kultūros
skyriaus
specialistė

Laima
Mikitienė

Mokamas - 5 Lt.
Registracija iki
balandžio 15 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Tikslesnė informacija
bus paskelbta vėliau.
Informacija tel. 37162
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4.

Seminaras praktikumas

2013-04-23

12.00

„Keramikos dirbinių

Dusetų
meno
mokykla

Dalyvavę I dalyje

formavimo ir
dekoravimo būdai“
II dalis

5.

„Lietuvių kalbos ir

2013-04-24

literatūros mokytojų
metodinė diena“

6.

Seminaras –
praktikumas

Tekstilės darbeliai:
„Gėlių kompozicijos
iš nailono“

Zarasų švietimo centras

8.3010.00

Zarasų
švietimo
centras

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojai

Seminaras
10.00

2013-04-25

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Visi pageidaujantys
ir norintys išmokti
gėlių iš tekstilės
darymo būdų.
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Programos II dalyje, toliau bus
supažindinami mokytojai su keramikos
dirbinių glazūravimo ir dekoravimo
būdais ir metodais. Bandys patys
glazūruoti ir dekoruoti išdegtus savo
dirbinius iš molio.

Romualdas
Pučekas

8.30-10.00 Raštingumo konkurso 5-7
kl. mokinių darbų taisymas.
10.00 val. Seminaras.
Seminaro – metodinės dienos tikslas
— pasidalinti naujausia ir įdomiausia
medžiaga, pasidalinti darbo patirtimi,
išsiaiškinti
kriterinio
vertinimo
ypatumus, mokyti rašyti ir taisyti
rašinius, įterpti kontekstus. Lektoriai
aptars 5-8 klasių dėstymo naujoves,
pasidalins pastebėjimais po 8 kl.
mokinių olimpiados, išsiaiškins, kur ir
kaip reikia stiprinti pasiruošimą PUPP.

Daiva
Matijošienė

Gėlės iš nailono — tai ir estetinės
aplinkos
kūrimo,
ir
asmenybės
saviraiškos priemonė, ir turiningo
laisvalaikio praleidimo forma. Su
vaikais dažnai tenka įsižiūrėti į žydintį
žiedą, išskaidyti jo žiedlapius, stengtis
pamatyti žiedo sandarą, jo spalvą,
formą.
Šioje programoje praktinių užsiėmimų
metu pedagogai bus supažindinti su
pagrindiniais
gėlių
technologijos
darymo
būdais,
medžiagomis,
priemonėmis. Patys pagamins gėlių
žiedus, kompozicijas. Plėtos pedagogų
meninės ir praktinės
veiklos
kompetencijas.

Vanda
Andrijauskienė

Laima
Mikitienė

Laima
Mikitienė

Laima
Mikitienė

Nemokamas
Registracija iki
balandžio 20 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
balandžio 20 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Kaina 10 Lt.
Pažymėjimas 2 Lt.
Dalyviai bus aprūpinti
medžiagomis.
Registracija
iki balandžio 22 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt
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PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

3.

4.

5.

6.

7.

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
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

Zarasų švietimo centras

2013-04-03

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013-04-10

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų Pauliaus
Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013-04-17

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų rajono
Antazavės Juozo
Gruodžio vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013-04-24

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2013-04-03
2013-04-10
2013-04-17
2013-04-24
2013-04-02
2013-04-09
2013-04-16
2013-04-23
2013-04-30

13.0016.00

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

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,

13.0016.00
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METODINĖ VEIKLA
Rajono
Veiklos aptarimas ir planavimas.
pradinių klasių
mokytojų metodinė
taryba

1.

Rajono pradinių
klasių mokytojų
metodinės tarybos
susirinkimas

2013-04-04

15.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Rajono geografijos
mokytojų metodinis
susirinkimas

2013-04-23

9.0010.00

3.

Rajono soc. pedagogų
metodinis
susirinkimas

2013-04-17

13.00

Zarasų
Pauliaus
Širvio
progimnazija
Zarasų
švietimo
centras

Danguolė
Kisielienė,
Laima
Mikitienė

Rajono geografijos
mokytojai

Geografijos dėstymo naujovės,
veiklos aptarimas, gerosios darbo
patirties sklaida.

Nijolė
Šiaučiūnienė,
Jolanta
Lašaitė

Rajono soc.
pedagogai

Bus aptariamos tėvų ir mokyklos
partnerystės problemos ir
bendradarbiavimo su tėvais
galimybės bei geroji patirtis.

Taisa
Gudkova,
Jolanta
Lašaitė

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

Rajoninė 7-10 kl.
mokinių istorijos
olimpiada

2013-04-12

9.0011.00

Zarasų
švietimo
centras

7-10 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

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

2.

Raštingumo konkursas
5-7 kl. mokiniams

2013-04-23

9.0010.00

Zarasų
Pauliaus
Širvio
progimnazija

5-7 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

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

Arūnas
Zavackas

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

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

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė
Zarasų švietimo centras
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