PATVIRTINTA
Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2013-12-02
įsakymu Nr. VK-50

Kartais pasaulis telpa paukščio snape,
meilė - ašaroje, išsigelbėjimas - šypsenoje,
o Kalėdų tyla - mažo angelo muzikoje...

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2013 M. GRUODŽIO 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

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

2.

Anglų kalbos kursai
pradedantiesiems ir
pažengusiems

Fotografijos paroda
„Rudeniniams lapams
pabirus – sušilkime
spalvų žavesy“

2013-12-10

2013-1202-20

17.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

Visi norintys
išmokti anglų
kalbos

Zarasų
bendruomenė

1) Mokymai (40 val.) skirti anglų
kalbos pagrindų įgijimui.
Mokymai vyks jeigu susidarys ne
mažiau kaip 10 žmonių grupė.
2) Mokymai (40 val.) skirti visiems,
norintiems patobulinti kalbos
įgūdžius ir išmokti laisvai angliškai
kalbėti.
Mokymai vyks jeigu susidarys ne
mažiau kaip 10 žmonių grupė.
Gamtos akimirkos užfiksuotos ir
išsaugotos Zarasų „Ąžuolo“
gimnazijos jaunimo klubo „Lietus
vitraže“ narių ir jų vadovės
mokytojos Gitanos Vasalauskienės.
fotografijose.

Eglė
Bernatonienė
Laima
Mikitienė

Gitana
Vasalauskienė
Jolanta
Lašaitė

Dalyvio lėšos

pedag.centras@zarasai.
lt
tel. 51785

3.

Mokymai medikams
„Veiksmų taktika
savižudybės, smurto,
prievartos atvejais“

2013-12-05

9.0017.00

Zarasų
švietimo
centras

Medikai
dirbantys GMP
arba PSPC.

Teikiant skubią pagalbą dažnai
fizinė pagalba būna minimali,
nesusijusi su ženkliais sveikatos
sistemos sutrikdymais, tačiau
psichologinė trauma, moralinė žala
būna milžiniška. Tokiais atvejais
vienas iš pagrindinių pagalbos
principų yra komandinis įvairių
specialistų darbas užtikrinant ne tik
fizinius, o ir psichologinius,
socialinius bei egzistencinius
paciento poreikius.

Simona
Palivonienė
Laima
Mikitienė

Tikslinė grupė pagal
išankstinę registraciją.
Finansuojama valstybės
lėšomis

4.

Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai
tėvams

2013-1202–31

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Tėvai, globėjai
(rūpintojai)

Pagal Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo ir SPPC
patvirtintą programą.

Genovaitė
Vadaišienė

Tikslinė grupė.
Finansuojama valstybės
arba dalyvio lėšomis.

5.

Seminaras
„Raštingumo
problemų sprendimas
kūrybiškumo ugdymo
veiklose“

2013-12-23

11.00

Zarasų
Pauliaus
Širvio
progimnazija

Lietuvių kalbos
mokytojai,
bibliotekininkai

Seminare bus kalbama,
diskutuojama apie mokinių
(ne)raštingumą, problemų
sprendimą ugdant kūrybiškumą,
skatinant skaityti, įtraukiant juos į
įvairias mokyklos veiklas pačiose
netikėčiausiose erdvėse. Bus
pasidalinta kūrybiškumo ugdymo
patirtimi, įgyta stažuotėje Suomijos
mokyklose.

Andželika
Vitkūnienė
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija
iki gruodžio 18 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

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

Zarasų švietimo centras

2013-12-18

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų rajono
mokyklų
mokiniai,
mokytojai, tėvai

2

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

PPT
specialistai
tel. 51785,
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2.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2013-12-04
2013-12-11
2013-12-18

13.0016.00

3.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

13.0016.00

4.

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

2013-12-03
2013-12-10
2013-12-17
2013-12-31
2013-12-03
2013-12-10
2013-12-17
2013-12-31

1.

Anglų kalbos
mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas

2013-12-10

11.00

Socialinių pedagogų
metodinio būrelio
susirinkimas

2013-12-12

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)
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

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,

METODINIAI RENGINIAI

2

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono anglų
kalbos mokytojai

Zarasų
švietimo
centras

Rajono
socialiniai
pedagogai

Aurelija
Pledienė
Laima
Mikitienė
Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo taikymo
aptarimas.

Taisa
Gudkova
Laima
Mikitienė

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

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

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

Zarasų rajono pradinių
klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas
„Žodi, suskambėk“

2013-12-12

2.

25-oji Lietuvos mokinių
informatikos
olimpiada

II etapas
2013-12-13

Zarasų švietimo centras

10.30

Zarasų
viešoji
biblioteka

4 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

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

Rajono
mokyklose

8-12 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

3
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MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
1.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
krepšinio 3 X 3
varžybos

2013-12-05

10.00

Zarasų
,,Ąžuolo“
gimnazija

Salako ir
Turmanto pagr.
mokyklų,
Suvieko
pagrindinio
ugdymo skyriaus
9-10 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 2013-12-04

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.

Direktorė

Zarasų švietimo centras

Gintarė Laurikėnienė

4
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