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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

1.

Projekto
„Suaugusiųjų švietimo
sistemos plėtra
suteikiant
besimokantiems
asmenims bendrąsias
kompetencijas“
(II etapo)
mokymai:
„Socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir
socialinės atskirties
asmenų bendrųjų
kompetencijų
mokymai“

2013-10-01

9.0016.00

Zarasų
švietimo
centras

2013-10-08

9.0016.00

Antalieptės
daugiafunkcinis
centras

2013-10-22

9.0016.00

Dusetų
seniūnija,

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Gintarė
Laurikėnienė
Laima Mikitienė

Finansuojamas
projekto lėšomis
Registracija iki
spalio 1d.
Tel.
8 385 5178

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
Socialinę atskirtį
jaučiantys suaugę
(virš 18 m.)
asmenys (tai
neįgalūs asmenys,
moterys, auginančios vaikus;
gyvenantys
kaimiškose
nutolusiose
vietovėse ar kitaip
apleistose teritorijose, suaugusieji, neįgiję
pagrindinio
išsilavinimo,
susiduriantys su
mokymo sunkumais, imigrantai, iš
įkalinimo įstaigų
grįţę asmenys.

Mokymų metu dalyviai susipaţins su
suaugusiųjų laisvalaikio formomis,
suaugusiųjų meninės saviraiškos
ugdymu, suaugusiųjų pilietiniu
ugdymu ir suaugusiųjų finansiniu
švietimu.

pedag.centras@zarasai.lt
arba
metod.centras@zarasai.lt

2.

15.0017.00

Zarasų
švietimo
centras

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
logopedai

Bus supaţindinti pedagogai su naujai
išleistomis „Gudragalvis“
edukacinėmis priemonėmis, jų
naudojimo galimybėmis, dalinsis
metodine patirtimi.

2013-1015-17-18

9.0016.00

Zarasų
švietimo
centras

e-paštu iki
iki 10-10
išsiunčia
namų
darbus

Savarankiškai

Savivaldybių
švietimo skyrių
darbuotojai,
mokyklų
direktoriai,
pavaduotojai ir kiti
savivaldybėje su
švietimu, ugdymu
ir kultūra susiję
specialistai

Ervinas
Škikūnas
Vida
Markevičienė
Laima Mikitienė

Finansuojamas
projekto lėšomis
Tikslinė grupė
dalyvavusi I–uose
mokymuose

2) modulis
Informacinės technologijos (ŠVIS)
3) modulis
Švietimo politikos
analizė (I diena)
4) modulis
Švietimo politikos
analizė (II diena)

2013-10-15

9.0016.00

Mokymų metu bus tobulinamos šios
savivaldybių švietimo srities
darbuotojų kompetencijos:
• Politikos analizės procesas;
• Darbas su regionine ŠVIS;
• Analitinis ir kūrybinis mąstymas;
• Modeliavimo įgūdţiai (analizės
modelių kūrimas ir duomenų
apdorojimas);
• Sprendimų komunikavimo,
pristatymo rengimo ir viešo
kalbėjimo įgūdţiai;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Vadybiniai ir tyrimo įgūdţiai.

2013-10-17

9.0016.00

2013-10-18

9.0016.00

Seminaras

2013-10-11

13:00

Ikimokyklinių
įstaigų pedagogai
(muzikos vadovai,
auklėtojos)
pradinių klasių bei
muzikos
mokytojai.

Šis seminaras padės muzikos ir
kitiems pedagogams rasti naujų
interpretavimo būdų ir formų, skatins
ieškoti galimybių sujungti liaudies
kūrybą su šiuolaikine muzika.

Aleksandra Danutė
Ţiedelienė,
Jolanta Lašaitė.

Seminaro kaina 36 Lt,
paţymėjimo kaina 2 Lt.
Būtina registracija
Tel.
8 385 51785
el.p.

Paskaita-uţsiėmimas

2013-10-03

„Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amţiaus vaikų kalbos
ir loginio mąstymo
ugdymas ţaidţiant“

Jolanta
Čepauskienė
Laima
Mikitienė

Nemokamas renginys
Išankstinė registracija
iki spalio 2 d.
Tel.
8 385 51785
el.p.
metod.centras@zarasai.lt

3.

4.

Mokymai
„Švietimo politikos
analizės specialistų
mokymai“ II
1) modulis
e-mokymų dalies
pabaiga

„Teigiamų emocijų
stimuliavimas per
dainą, poeziją ir
ţaidimą“

Zarasų švietimo centras

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

2

pedag.centras@zarasai.lt
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5.

6.

Mokslinė konferencija
„Aš ir tarmė“

Projekto

2013-10-18

2013-10-30

„Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime
ir profesiniame
mokyme“ (I etapas)“

11.00

10.0012.00

Dusetų
kultūros
centras

Zarasų
švietimo
centras

veiklų pristatymas

7.

Vokiečių kalbos
mokymai
pradedantiesiems

2013-10-14

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

2013-10-02

9.00

2013-10-09

9.00

17.00

Zarasų
švietimo
centras

Lietuvių kalbos
mokytojams,
11-12 klasių
mokiniams

Zarasų
savivaldybės
administracijos
švietimo ir kultūros
skyriaus
darbuotojai,
ugdymo įstaigų
administracija,
ugdymo karjerai
koordinatoriai.

Norintys įgyti
pradinių
vokiečių kalbos
įgūdţių.

Mokslinė konferencija skirta Tarmių
metams. Mūsų tarmės ir kalba yra
viena iš valstybės saugotinų
nematerialaus kultūros paveldo rūšių,
puiki priemonė Europos
daugiakalbystės kontekste išreikšti
tautinę tapatybę.
LEU dėstytojai pristatys tarmes, jų
klasifikaciją, supaţindins su
tarminėmis ypatybėmis, analizuos
Jurgio Kunčino kūrybą. Bus galima
išgirsti, kaip kalba kituose
regionuose gyvenantys ţmonės, kaip
tarmiškai skamba skaitomi tekstai.
Renginio metu dalyviai susipaţins su
Ugdymo karjerai organizavimu
rajono bendrojo ugdymo mokyklose
ir profesinio mokymo įstaigoje –
ŢŪM. Bus plėtojamos švietimo
administracijos, švietimo įstaigų
vadovų, ugdymo karjerai
koordinatorių kompetencijos,
reikalingos diegti ir tobulinti karjeros
paslaugų sistemą bendrojo lavinimo
mokyklose ir profesinio mokymo
įstaigose.

Vanda
Normantienė
Laima Mikitienė

Mokymai (40 val.) skirti vokiečių
kalbos pagrindų įgijimui.
(Mokymai vyks jeigu susidarys
ne maţiau kaip 10 ţmonių grupė).

Genovaitė
Vadaišienė
Laima Mikitienė

Renginys nemokamas
Paţymėjimas – 2 Lt.
Išankstinė registracija
iki spalio 15 d.
Tel.8 385 5185
el.p.
metod.centras@zarasai.lt

Laima Mikitienė

Renginys nemokamas
Išankstinė registracija
iki spalio 28 d.
Tel.8 385 5185
el.p.
metod.centras@zarasai.lt

Mokamas
Būtina registracija
tel. 51785 iki
š.m. spalio 12 d. arba.
El.p. metod.centras@zarasai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

2.

Zarasų švietimo centras

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

Zarasų Pauliaus
Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.
Antazavės Juozo
Gruodţio vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.

3

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

PPT specialistai
tel. 51785,

PPT specialistai
tel. 51785,
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3.

4.
5.

6.

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

2013-10-16

9.00

2013-10-23

9.00

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

2013-10-30

9.00

2013-10-02
2013-10-09
2013-10-16
2013-10-30
2013-10-01
2013-10-08
2013-10-15
2013-10-22
2013-10-29
2013-10-01
2013-10-08
2013-10-15
2013-10-22
2013-10-29

13.0016.00

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,

PPT specialistai
tel. 51785,
Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)
Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)
Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
VKG narių bei
pedagogų
konsultavimas
Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

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

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų
konsultavimas

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono
ikimokyklinio
amţiaus vaikai,
tėvai, pedagogai.

Psichologo konsultacijos
identifikuojant ankstyvojo
amţiaus vaikų specialiuosius
ugdymosi poreikius ir
rekomendacijos ugdytojams.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785,

PPT specialistai
tel. 51785,

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

8.

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

1.

Zarasų rajono
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

2013-10-03

13.30

Zarasų
švietimo
centras

Rajono
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Metodinio būrelio veikla šiandien ir
rytoj, veiklos gairės 2013-2014 m. m.

Vida Zamarienė
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

Informacija
Tel. 51785
metod.centras@zarasai.lt
metodinis@zarasai.lt

2.

Zarasų rajono mokytojų
metodinė diena

2013-10-29

10.00

Zarasų
švietimo
centras, Zarasų
„Ąţuolo“
gimnazija

Rajono mokytojai

Metodinių būrelių veikla šiandien ir
rytoj, veiklos gairės 2013-2014 m. m.
(Detali renginio dienotvarkė bus
išsiųsta papildomai).

Metodinių būrelių
pirmininkai
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

Informacija
Tel. 51785
metod.centras@zarasai.lt
metodinis@zarasai.lt

13.0016.00

8.0012.00

METODINIAI RENGINIAI

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė
Zarasų švietimo centras
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