Sprogo visa kas liūdna, kas gelia
sprogo pumpuras baltas sniegų
ir pražydusi sielos šakelė
su pavasariu švyti kartu
A. Balbierius

PATVIRTINTA
Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2014-04-30
įsakymu Nr. VK-29

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2014 M. GEGUŽĖS 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

Onutė
Baubinienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt
Būtina registracija
iki š.m. gegužės 5 d.
tel. 51785
el.p.
metod.centras@zarasai.lt

Daiva
Matijošienė
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija
iki š.m. gegužės 13 d. .
tel 51785
el.p.
metod.centras@zarasai.lt

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Seminaras
„Platus žodynas ir
rašymo gebėjimų
stiprinimas veda į
sėkmę“

2014-05-07

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Anglų kalbos
mokytojai

2.

Seminaras
„Kūrybiškumas
lietuvių kalbos
pamokose“

2014-05-15

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Lietuvių kalbos
mokytojai

Seminaro metu bus plėtojamos
anglų
kalbos
mokytojų
kompetencijos,
reikalingos
ruošiantis mokiniams užsienio
kalbų brandos egzaminui. Tikslas suteikti mokytojams atnaujintų
žinių apie egzamino rašto darbų
struktūrą, laiško rašymą ir esė.
Praktinėje seminaro dalyje didelis
dėmesys bus skiriamas svarbiausių
rašymo kompetencijų ugdymui,
todėl
bus
atliekamos
ir
analizuojamos praktinės rašymo
užduotys.
Pasiruošimas VBE, rašinių taisymo
naujienos, kontekstų mokymas
„Kūrybinių partnerysčių“ projekto
pasiūlymai pamokoms, stažuotės
Olandijoje pristatymas, Mokinio
dienos
renginio
pristatymas,
filmukų kūrimo galimybės.

3.

Sporto šventė žaidynės
„Sportuok ir būsi
sveikas“

4.

Suaugusiųjų
bendrųjų
kompetencijų
plėtros mokymai
1.2.2.1-73
Suaugusiųjų
meninis ugdymas
Suaugusiųjų
bendrųjų
kompetencijų
plėtros mokymai
1.2.2.1-75
Verslumo
ugdymas

5.

13.00

Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazijos
stadionas

Rajono metodinių
būrelių komandos
(komandoje
6 žmonės)

Sporto šventės tikslas įtraukti
rajono pedagogus į aktyvų ir
turiningą laisvalaikio praleidimą,
sveikos gyvensenos propagavimą.
Supažindinti metodinių būrelių
pedagogus su įvairiomis sporto
šakomis,
pabendrauti,
parungtyniauti
komandomis,
atskleisti sporto šakų subtilybes

Algirdas
Buičenka
Aūnas
Zavackas
Laima
Mikitienė

2014-05-05
2014-05-06

17.0018.45

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų rajono
gyventojai
(nuo 18 m.)

Mokymai organizuojami Ugdymo
plėtotės centrui vykdant projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias kompetencijas
(II etapas)“ remiamą Europos
socialinio fondo lėšomis.

Laima
Mikitienė

2015-05-07
2015-05-08
2014-05-14

17.0018.45

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų rajono
gyventojai
(nuo 18 m.)

Mokymai organizuojami Ugdymo
plėtotės centrui vykdant projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias kompetencijas
(II etapas)“ remiamą Europos
socialinio fondo lėšomis.

Laima
Mikitienė

2014-06-06

Pridedamas šventės
scenarijus
Būtina registracija
iki š.m. gegužės 20 d.
tel. 51785 el.p.
metod.centras@zarasai.ltI
Informacija
telefonu (8 385) 51785
arba el. paštu
pedag.centras@zarasai.lt
Informacija
telefonu (8 385) 51785
arba el. paštu
pedag.centras@zarasai.lt

Informacija
telefonu (8 385) 51785
arba el. paštu
pedag.centras@zarasai.lt

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo
kategorijos
egzaminas

Zarasų švietimo centras

2014-05-22

12.00

Zarasų
švietimo
centras

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

2

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

VK komisija

Registracija iki
2014-05-15
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
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2.

Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2014-05-22

16.00

Zarasų
švietimo
centras

Asmenys,
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo
instrukciją.

VK komisija

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos
egzaminas

2014-05-23

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
2014-05-15
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki
2014-05-15
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

2.

3.

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.

2014-05-07

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,

2014-05-14

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,

2014-05-21

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,

Zarasų švietimo centras
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4.

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

2014-05-28

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Antazavės Juozo
Gruodžio
vid.rinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2014-05-07
2014-05-09
2014-05-14
2014-05-16
2014-05-21
2014-05-23
2014-05-28
2014-05-30

8.0015.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2014-05-06
2014-05-13
2014-05-20
2014-05-27

8.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785

7.

Logopedo ir spec.
pedagogo
konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2014-05-06
2014-05-13
2014-05-20
2014-05-27

14.0015.45

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

8.

Logopedo ir spec.
pedagogo
konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2014-05-07
2014-05-14
2014-05-21
2014-05-28

13.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Dalia
Antanavičienė
logopedė
Liuba
Venediktova
spec. pedagogė
tel. 51785
Dalia
Antanavičienė
logopedė
Liuba
Venediktova
spec. pedagogė

9.0011.30

Zarasų
Pauliaus
Širvio
progimnazija

PPT
specialistai
tel. 51785,

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

Rajoninis
raštingumo
konkursas 5-7 kl.
mokiniams

Zarasų švietimo centras

2014-05-06

5-7 kl.
mokiniai

4

Jolanta
Lašaitė

Būtina išankstinė
mokinių registracija
tel. 51785
metodinis@zarasai.lt
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METODINIAI RENGINIAI
Metodinių darbų
paroda „Darau ir
dalinuosi. Žaidimai
ir ne tik...“
Zarasų rajono
ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
susirinkimas

2014-05-19–
30

8.00 17.00

Zarasų
„Lakštingalos“
mokykla

2014-05-27

13.00

Zarasų
„Lakštingalos“
mokykla

1.

Zarasų1rajono
mokinių
. olimpinio
festivalio
futbolo 5 x 5
varžybos

2014-05-08

10.00

Mini futbolo
aikštelė

2.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio
futbolo 5 x 5
varžybos

2014-05-15

10.00

Mini futbolo
aikštelė

3.

Zarasų rajono
mokinių olimpinio
festivalio kroso
estafečių varžybos

2014-05-29

10.00

Magučiai

1.

2.

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Parodoje eksponuojami pačių
pedagogių sukurti ir
apipavidalinti metodiniai
darbai.
Gerosios darbo patirties sklaida
ir ugdymo naujovės. Veikla
„Auginame laimingus vaikus“

Rasa
Jurevičienė
Vida
Zamarienė
Vida
Zamarienė

Tel. pasiteirauti
8 385 51362

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

MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
Antazavės J. Gruodžio
vidurinės mokyklos,
Dusetų K. Būgos
gimnazijos, Pauliaus
Širvio progimnazijos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų, Suvieko
pagr. ugdymo skyriaus
7-8 kl. ir 5- 6 kl. mok.
Antazavės J.Gruodžio
vidurinės mokyklos,
Dusetų K. Būgos
gimnazijos, ,,Ąžuolo“
gimnazijos, Salako ir
Turmanto pagrindinių
mokyklų, Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus 11 12 kl. ir 9 – 10 kl. mok.
Antazavės J. Gruodžio
vidurinės 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 2014-05-07

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2014-05-14

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2014-05-28

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Direktorė
Zarasų švietimo centras

Gintarė Laurikėnienė
5

2014 m. gegužės mėnesio renginiai

ZARASŲ
SPORTO
CENTRAS
ZARASŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA,
ZARASŲ SPORTO CENTRAS, ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS
2014 m. birželio 6 d. 13.00 val. Zarasuose, Savanorių g. 1,
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos stadione rengia rajono mokytojų metodinių būrelių komandų
SPORTO ŠVENTĘ – ŽAIDYNES „SPORTUOK IR BŪSI SVEIKAS“
Tikslas:
Įtraukti rajono pedagogus į aktyvų ir turiningą laisvalaikio praleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą.
Uždaviniai:

Supažindinti rajono metodinių būrelių pedagogus su įvairiomis sporto šakomis, parungtyniauti komandomis, atskleisti sporto šakų subtilybes bei
naujoves.

Įvairiomis kūno kultūros priemonėmis didinti mokytojų, kitų pedagogų fizinį aktyvumą, stiprinant jų sveikatą.

Rūpintis rajono pedagogų sveikos gyvensenos ugdymu, turiningu laisvalaikio praleidimu.

PROGRAMA
12.00 – 13.00 val. Dalyvių atvykimas ir registracija adresu:
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos stadionas, Zarasai, Savanorių 1.
13.00 – 13.10 val. Šventės- žaidynių atidarymas. Sveikinimai.
13.10 – 13. 30 val. Komandų prisistatymas
13.30 - 13.40 val. Varžybų teisėjų pristatymas.
13.40 – 16.00 val. Sportinės rungtys:

Baudų metimo į krepšį individuali rungtis (Teisėjas A. Buičenka)

Tritaškių metimo į krepšį individuali rungtis (Teisėjas R. Tuzikas)

Darts rungtis (Teisėja D. Kukalienė)

Galvosūkių sprendimo rungtis (Teisėjas J. Buičenka)

Tinklinio varžybos (3x3).(Teisėjai: V. Čekas, V. Triponienė)
Zarasų švietimo centras
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Disgolfo varžybos (Teisėjas A. Navickas)

Virvės traukimo varžybos (3X3) (Teisėjas V. Kupšys)
Sporto šventės - žaidynių vyr. teisėjas Zarasų sporto centro direktorius pavaduotojas A. Zavackas
16.00 – 17.00val. Šventės uždarymas. Varžybų nugalėtojų apdovanojimas ir padėkų įteikimas.
Kviečiame dalyvauti:

Švietimo skyriaus darbuotojus, atsakingus už kūno kultūrą ir neformalųjį ugdymą,

Rajono kūno kultūros asociacijos narius mokytojus bei trenerius,

Rajono pedagogų metodinių būrelių komandas (komandos narių skaičius - 6 pedagogai).
Dalyvavimo sąlygos:
Rajono metodinio būrelio komandą sudaro 6 nariai (moterys ir vyrai). Pageidautina sportinė apranga, išskirtinis atributas (kepuraitė, skarelė, spalva ar
emblema). Komanda išsirenka savo kapitoną ir sukuria trumpą komandos pristatymą – devizą arba šūkį (iki 2 min.).

Turnyro organizatoriai neatsakingi už dalyvių fizinę būklę ir sveikatos sutrikimus, įvykusius rungtynių, šventės metu.
Pageidautina:

Šventės - žaidynių dalyviams turėti sportinę aprangą ir puikią nuotaiką.

Rajono metodinių ratelių pirmininkai atsiunčia norinčiųjų dalyvauti žaidynėse sąrašus Zarasų švietimo centrui iki 2014 gegužės 20 d.

pedag.centras@zarasai.lt ; tel. 8 385 51785 arba metod.centras@zarasai.lt

buicenka.a@gmail.com tel.: 865060114
Sporto šventės - žaidynių vadovas ir organizatorius Algirdas Buičenka.
Aktyviai dalyvaukite, laukiame atvykstant !

Zarasų švietimo centras
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