Klevo lapų žvaigždėti laivai
Patvinusiom upėm išplauks.

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

(Paulina Žemgulytė)

PATVIRTINTA
Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2014-09-01
įsakymu Nr. VK-
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

PROFESINIO ORIENTAVIMO PROJEKTAS „SKAITMENINĖS INOVACIJOS - EFEKTYVIAI KARJEROS KONSULTANTO VEIKLAI“
1.

2.

Seminaras
„Atradimų diena“.
(Nauji įrenginiai,
inovatyvios
programos)

2014-09-12

Seminaras
„Galvok kitaip“
planuodamas karjerą.
(Karjera internete -

2014-09-18

9.0017.00

9.00–
17.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų r. profesijos
konsultantai,
karjeros ugdymo
koordinatoriai,
klasių auklėtojai,
mokyklų
psichologai ir
socialiniai
pedagogai, Utenos
teritorinės darbo
biržos Zarasų
skyriaus, Zarasų
jaunimo centro
specialistai.
Zarasų r. profesijos
konsultantai,
karjeros ugdymo
koordinatoriai,
klasių auklėtojai,

Informacinės technologijos ir
skaitmeniniai įrenginiai nuolat kinta,
atsiranda vis daugiau naujovių,
internetas atveria naujų galimybių.
Šio projekto metu bus ugdomos
informacinių technologijų ir
tikslingo informacijos paieškos,
rinkimo, apdorojimo ir pateikimo
įvairiais skaitmeniniais įrenginiais
kompetencijos. Technologijos galėtų
padėti iš(si)ugdyti geresnius karjeros
planavimo įgūdžius ir pasiekti
geresnių ir greitesnių rezultatų.

Eigirdas
Žemaitis
VGTU lektorius,
inovacijų ir
kūrybiškumo
konsultantas,
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

Informacinės technologijos ir
skaitmeniniai įrenginiai nuolat kinta,
atsiranda vis daugiau naujovių,
internetas atveria naujų galimybių.
Šio projekto metu bus ugdomos

Gintaras
Sarafinas
VU lektorius,
Žurnalo

Finansuojamas
projekto lėšomis
Išankstinė registracija
iki rugsėjo 10 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt
arba
metodinis@zarasai.lt

Finansuojamas
projekto lėšomis
Išankstinė registracija
iki rugsėjo 10 d.

inovacijos, ištekliai,
galimybės.)

3.

Seminaras
„Aš-skaitmeninėje
erdvėje“.
(Apklausų, anketų
sudarymo principai,
galimybės, duomenų
įvertinimas).

2014-09-23

Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai
tėvams

2014-09-09
2014-09-10
2014-09-16
2014-09-17
2014-09-24
2014-09-30

9.00–
17.00

Zarasų
švietimo
centras

mokyklų
psichologai ir
socialiniai
pedagogai, Utenos
teritorinės darbo
biržos Zarasų
skyriaus, Zarasų
jaunimo centro
specialistai.
Zarasų r. profesijos
konsultantai,
karjeros ugdymo
koordinatoriai,
klasių auklėtojai,
mokyklų
psichologai ir
socialiniai
pedagogai, Utenos
teritorinės darbo
biržos Zarasų
skyriaus, Zarasų
jaunimo centro
specialistai.

informacinių technologijų ir
tikslingo informacijos paieškos,
rinkimo, apdorojimo ir pateikimo
įvairiais skaitmeniniais įrenginiais
kompetencijos. Technologijos galėtų
padėti iš(si)ugdyti geresnius karjeros
planavimo įgūdžius ir pasiekti
geresnių ir greitesnių rezultatų.

"Reitingai"
Vyr.
redaktorius,
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt
arba
metodinis@zarasai.lt

Informacinės technologijos ir
skaitmeniniai įrenginiai nuolat kinta,
atsiranda vis daugiau naujovių,
internetas atveria naujų galimybių.
Šio projekto metu bus ugdomos
informacinių technologijų ir
tikslingo informacijos paieškos,
rinkimo, apdorojimo ir pateikimo
įvairiais skaitmeniniais įrenginiais
kompetencijos. Technologijos galėtų
padėti iš(si)ugdyti geresnius karjeros
planavimo įgūdžius ir pasiekti
geresnių ir greitesnių rezultatų.

Saulius
Olencevičius
Prime
Consulting
lektorius,
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

Finansuojamas
projekto lėšomis
Išankstinė registracija
iki rugsėjo 10 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt
arba
metodinis@zarasai.lt

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

2.

Seminaras
„Paveldo
panaudojimas ugdymo
procese“

Zarasų švietimo centras

2014-09-15

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Tėvai, globėjai
(rūpintojai)

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

Genovaitė
Vadaišienė
Laima Mikitienė

Tikslinė grupė.
Finansuojama valstybės
arba dalyvio lėšomis
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt.
arba
metodinis@zarasai.lt

13.00

Zarasų
švietimo
centras

Istorijos, lietuvių
kalbos, pradinių
klasių mokytojai,
bibliotekininkai

2

Seminare bus galimybė susipažinti su
istorijos ir kultūros paveldo situacija
rajone, saugomų objektų reikšme
ugdymo procese, pažinimo ir
apsaugos svarba ir galimybėmis. Bus
proga gauti žinių apie mūsų
kaimyninių rajonų bei Lenkijos
paveldą, jo ypatumus. Seminaro
dalyviai galės pasidalyti patirtimi
organizuojant kraštotyrinį darbą
ugdymo įstaigose.

Vasilijus
Trusovas
Laima Mikitienė

Nemokamas
Pažymėjimas–
2 Lt (0,58 €)
Registracija iki rugsėjo
12 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt
arba
metodinis@zarasai.lt
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2014-09-18

12.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos 2014-09-18
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

16.00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2014-09-19

12.00

Zarasų
švietimo
centras

1.

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

2014-09-03

8.00

2014-09-03

9.00

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

2014-09-03

10.00

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

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

VK komisija

Registracija iki
2014-09-11
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo instrukciją.

VK komisija

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
2014-09-11
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki
2014-09-11
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

2.

3.

Zarasų švietimo centras

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

Turmanto
pagrindinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Dusetų K. Būgos
gimnazijos spec.
ugd. skyriaus
„Sartukas“
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Zarasų
„Lakštingalos“
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

3

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,

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

PPT specialistai
tel. 51785,
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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.
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2014-09-10

9.00

2014-09-17

9.00

2014-09-24

9.00

2014-09-03
2014-09-10
2014-09-17
2014-09-24
2014-09-02
2014-09-09
2014-09-16
2014-09-30

8.0015.00

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

Zarasų Pauliaus
Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Antazavės Juozo
Gruodžio
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Dusetų K. Būgos
gimnazijos
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,

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

PPT specialistai
tel. 51785,

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

8.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

9.

Logopedo ir spec.
pedagogo konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2014-09-02
2014-09-09
2014-09-16
2014-09-23
2014-09-30

14.0015.45

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

10.

Logopedo ir spec.
pedagogo konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2014-09-03
2014-09-10
2014-09-17
2014-09-24

13.0017.400

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Zarasų švietimo centras

8.0017.00

4
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METODINIAI RENGINIAI
1.

2.

Zarasų rajono lietuvių
kalbos mokytojų
metodinio būrelio
susirinkimas
Zarasų rajono kūno
kultūros mokytojų ir
trenerių metodinio
būrelio susirinkimas

2014-09-18

2014-09-29

14.00

14.00

Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazija
206 kab.
Zarasų
švietimo
centras

Rajono lietuvių
kalbos mokytojai
Rajono kūno
kultūros
mokytojai, sporto
treneriai

Lietuvių kalbos mokytojų veikla
šiandien ir rytoj, veiklos gairės,
perspektyvos ir sklaida.
Rajono kūno kultūros mokytojų,
sporto trenerių veikla šiandien ir
rytoj, veiklos gairės, perspektyvos ir
sklaida. Metodinio susirinkimo metu
bus pristatyti kūno kultūros užduočių
sąsiuviniai 5-12 klasių mokiniams,
parengti remiantis Bendrosiomis
programomis.

Daiva
Matijošienė
Jolanta Lašaitė
Algirdas
Buičenka
Inga
Gliožaitienė
Laima Mikitienė

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

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

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė

Zarasų švietimo centras
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