Ne žemę po liepa radau,

PATVIRTINTA
Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2013-04-30
įsakymu Nr. VK- 28

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

O švintančią motiną: dangų
Ji laikė ant kelių ir glostė.
Guldyk jį į savo skarelę,
Į žydinčią savo skarelę,
Ir meilės mazgu surišk.

2013 M. GEGUŢĖS 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.

Mokinių kūrybos
projektas
„AUKŠTAITIJOS
JAUNŲJŲ POETŲ
DIENOS
„RAKTAŢOLĖ“

2013-05-03

2.

MOKYMAI
„Šiuolaikinė
specializuota
reanimacinė
pagalba“
SEMINARAS
„Uţsienio kalbų
VBE kriterinis
vertinimas ir PUPP
programos
projektas, uţsienio
kalbų mokymo
gairės“

2013-0502 – 03

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

3.

2013-05-08

8.00
18.00

12.00

Zarasų
Pauliaus
Širvio
progimnazija

5-8 klasių
mokiniai

Vyks Aukštaitijos jaunųjų poetų
konkursas, susitikimas su rašytojais ,
komisijos nariais, jaunaisiais poetais,
kūrybinė
laboratorija
jauniesiems
poetams. Stelmužės bažnytėlėje vyks
jaunųjų poetų kūrybos skaitymai.

Andţelika
Vitkūnienė
Zarasų Pauliaus
Širvio
progimnazija

Registracija
Zarasų Pauliaus Širvio
progimnazija
Tel.: 8 385 53515
Iki š.m. gegužės 2 d.

Zarasų
švietimo
centras

Rajono
medicinos
paslaugų
darbuotojai,
slaugytojai

Tai kursas, skirtas kiekvienam medikui,
savo darbe susiduriančiam su staigios
mirties ir gaivinimo tikimybe.

Krizių ugdymo
centro lektoriai,

Mokymai finansuojami
ES projekto lėšomis

Užsienio kalbų
mokytojai
(anglų, rusų,
vokiečių ir
prancūzų)

Brandos egzaminų vykdymas pagal
atnaujintas brandos egzaminų programas,
2013 m. valstybinių egzaminų vertinimas
pagal kriterijus. Teikti aiškią ir patikimą
informaciją apie mokymosi rezultatus. VBE
kriterinis vertinimas bus tobulinamas
atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir mokinių
rezultatus. Susipažinti su VBE užduočių
struktūra, išlaikymo riba, pasiekimų lygiais,
surinktų egzamino taškų ir balų santykis.
Panagrinėti PUPP programos patikrinimo
modelius. Išsiaiškinti, kas yra PUPP ir
kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas.
Užsienio kalbų mokymo gairių pristatymas.

Zarasų
švietimo
centras

Laima Mikitienė
Aurelija
Pledienė,
Laima Mikitienė

Nemokamas
Paţymėjimas – 2 Lt.
Registracija iki
Gegužės 7 d.
Tel. 51785
El.p. metod.centras@zarasai.lt

4.

5.

SEMINARAS
„Pamatiniai darbo,
siekiant apsaugoti
vaikus nuo
ţalojančio elgesio,
principai“

2013-05-14

Seminaras praktikumas

2013-05-21

13.00

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Dusetų meno
mokykla

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai,
pradinių klasių
mokytojai

Dalyvavę I dalyje

„Keramikos dirbinių

formavimo ir
dekoravimo būdai“
II dalis

Jaustis psichologiškai saugiu yra
pamatinis kiekvieno žmogaus poreikis.
Maži vaikai yra ypatingai pažeidžiami,
o saugumo patyrimas ankstyvojoje
vaikystėje yra sveikos asmenybės
formavimosi pagrindas. Seminaro
tikslas – aptarti metodus, strategijas ir
įvairias patirtis, padedančias kurti
saugią aplinką vaikui augti, užtikrinant
ankstyvąją smurto prieš vaikus
prevenciją ir teikiant pagalbą smurtą
patyrusiems vaikams. Seminaras skirtas
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams, kurie
neabejingi vaikų gerovei bei domisi
naujais ir efektyviais darbo metodais
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.

Genovaitė
Vadaišienė,
Laima Mikitienė

Nemokamas
Paţymėjimas -2 Lt.
Registracija iki
geguţės 10 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

Romualdas
Pučekas,
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Registracija iki
geguţės 18 d.
Tel. 51785
El.p.
metod.centras@zarasai.lt

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2013-05-23

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2013-05-23

16.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų švietimo centras

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

2

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

VK
Komisija

Registracija iki
2013-05-16
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo instrukciją.

VK
komisija

Registracija iki
2013-05-16
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

2013 m. gegužės mėnesio renginiai

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2013-05-24

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.

VK
komisija

Registracija iki
2013-05-16
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.

2013-05-08

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

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

2013-05-15

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

2013-05-22

9.00

3.

4.

5.

Zarasų švietimo centras

Zarasų P. Širvio
progimnazijos ir
Suvieko
pagrindinio ugd.
skyriaus
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Zarasų „Santarvės“
pradinės mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

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

2013-05-29

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

2013-05-08
2013-05-15
2013-05-22
2013-05-29

13.0016.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

3

PPT
specialistai
tel. 51785,

PPT
specialistai
tel. 51785,

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

2013 m. gegužės mėnesio renginiai

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

7.

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

2013-05-07
2013-05-14
2013-05-21
2013-05-28
2013-05-07
2013-05-14
2013-05-21
2013-05-28

13.0016.00

8.0012.00

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,

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

Pradinių klasių mokinių
saugaus eismo
konkursas
„ŠVIESOFORAS“

2013-05-09

9.00

Zarasų
švietimo
centras

1-4 kl.
mokinių
komandos

Jolanta
Lašaitė

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

Dalia
Antanavičienė

tel. 51785
metodininkas@zarasai.lt

METODINIAI RENGINIAI
1

Specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodinio
būrelio susirinkimas

2013-05-22

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono specialieji
pedagogai ir
logopedai

Metodinių priemonių specialiajam
ugdymui pristatymas

MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIS
1.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
futbolo 5 x 5
varžybos

Zarasų švietimo centras

2013-05-09

10.00

Mini futbolo
aikštelė

Antazavės Juozo
Gruodžio vid.
mokyklos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
Pauliaus Širvio
progimnazijos,
Salako ir
Turmanto pagr.
mokyklų
7-8 kl. ir 5- 6 kl.
mokiniai

4

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-05-08

2013 m. gegužės mėnesio renginiai

2.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
futbolo 5 x 5
varžybos

2013-05-16

10.00

Mini futbolo
aikštelė

3.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
kroso estafečių
varžybos

2013-05-23

10.00

Magučiai

Antazavės Juozo
Gruodžio vid.
mokyklos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos,
Salako ir
Turmanto pagr.
mokyklų
11-12 kl. ir 9-10
kl. mokiniai
Antazavės vid.
mokyklos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
,,Ąžuolo“
gimnazijos,
Pauliaus Širvio
progimnazijos,
Salako ir
Turmanto pagr.
mokyklų
9 – 12 kl. ir 8-tų
ir žemesnių
klasių 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 2013-05-15

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2013-05-22

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Direktorė

Zarasų švietimo centras

Gintarė Laurikėnienė

5
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