Varva stiklu
Dangaus palaiminimas...
Greitai patvins
Svajingu šiugždėjimu
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

1.

Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai
tėvams

2014-10-01
2014-10-07
2014-10-08
2014-10-14
2014-10-15
2014-10-15

12.00

2014-10-09

12.30

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

2.

Seminaras
„Kaip tobulinti rašinį“

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras

Tėvai, globėjai
(rūpintojai)

Pradinėse klasėse
ir 5-6 klasėse
dirbantys lietuvių
kalbos mokytojai

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

Seminare aptariami pradinių
klasių ir pagrindinio ugdymo
lietuvių kalbos programų esminiai
skirtumai. Sprendžiama vieningų
reikalavimų taikymo, penktokų
adaptacijos pagrindinio ugdymo
sistemoje problema.
Analizuojami pradinių klasių ir
vyresniųjų mokinių rašinio
struktūros ir vertinimo skirtumai,
aptariamos rašinio tobulinimo
galimybės, kalbos klaidų
taisymas. Patariama, kaip rašinio
mokyti paprasčiau ir lengviau.

Genovaitė
Vadaišienė
Nadiežda
Matušova

Bronislava
Šimonienė
Laima
Mikitienė

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

Mokamas -36 Lt.
(10,43 €)
Pažymėjimas – 2 Lt.
(0,58 €)
Registracija iki
spalio 6 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

3.

4.

Seminaras
„Rekomendacijų dėl
poveikio priemonių
taikymo netinkamai
besielgiantiems
mokiniams
įgyvendinimo
mokykloje
galimybės“
Metodinė diena

2014-10-10

2014-10-17

9.30

9.30

„Mokyklos ugdymo
plano įgyvendinimas
gerinant mokinių
pasiekimus“

5.

Mokymai

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
pedagogų
metodinė diena

Zarasų švietimo centras

Utenos
švietimo
centre,
Maironio
g. 12
(Utenos ir
Panevėžio
apskritims)

2014-1023-24

10.00

„Mokytojų,
dirbančių su
skaitmeninėmis
mokymo
priemonėmis,
mokymai“
6.

Utenos
švietimo
centre,
Maironio
g. 12

2014-10-27

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
švietimo
centras,
Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazija

Mokyklų
administracijų,
vaiko gerovės
komisijų
atstovams,
soc. pedagogams

Seminaro tikslas - pristatyti
parengtą metodinę medžiagą filmą, kuriame pateikiami šių
rekomendacijų taikymo
mokykloje aspektai; filmuotas
mokyklos gyvenimo situacijas
komentuoja psichologai,
teisininkai, policininkai.

Sigita
Kemerienė
SPPC

Pradinį ir
pagrindinį
ugdymą
teikiančių
mokyklų
direktorių
pavaduotojams
ugdymui/skyrių
vedėjams
atsakingiems už
ugdymo planą,
kuruojantiems
metodinę veiklą
Lietuvių kalbos
mokytojai
dirbantys 9-12
klasėse, istorijos,
matematikos,
chemijos,
geografijos,
meninio ugdymo
ir technologijų
mokytojams
Rajono ugdymo
įstaigų
pedagogai

UPC rengia metodines dienas
„Mokyklos ugdymo plano
įgyvendinimas gerinant mokinių
pasiekimus“, kuriose direktorių
pavaduotojai ugdymui/ skyrių
vedėjai sieks rasti bendrus
sprendimus, kaip pagerinti
mokinių mokymo(si) pasiekimus,
įgyvendinant ugdymo planą ir
teikiant pagalbą mokytojų
metodiniams susivienijimams
mokykloje bei numatyti šių
sprendimų įgyvendinimo būdus.
Suteikti mokytojams žinių ir
praktinių gebėjimų, kaip
kūrybiškai ir veiksmingai naudoti
skaitmenines mokymo priemones
ugdymo procese, mokyti ir
konsultuoti, kaip kūrybiškai SMP
panaudoti elektroninėje erdvėje
„Ugdymo sodas“, „Ugdymo
sodą“ naudoti kaip bendravimo,
darbo aplinką.
Metodinių būrelių veikla
šiandien ir rytoj, veiklos gairės
2014-2015m. m. (Detali renginio
dienotvarkė bus išsiųsta
papildomai).

Salomėja
Bitlieriūtė
UPC

2

Seminaras
nemokamas
Registruotis el. paštu
sigita.kemeriene@spp
c.lt, nurodant vardą,
pavardę, darbovietę,
pareigas, kontaktinį
telefoną ir el. pašto adresą
iki spalio 7d. 17 val.

Jolanta
Baronienė ir
Jolita
Kraujelienė,
Laima Mikitienė

Metodinių
būrelių
pirmininkai,
Laima Mikitienė
Nadiežda
Matušova
Jolanta Lašaitė

Nemokamas

Finansuojamas
projekto lėšomis
Išankstinė registracija
iki spalio 13 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

Informacija
Tel. 51785
metod.centras@zarasai.lt
metodinis@zarasai.lt
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PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

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

2014-10-01

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.

2014-10-08

9.00

2014-10-15

9.00

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

4.

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

2014-10-22

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

5.

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

2014-10-29

9.00

2014-10-01
2014-10-08
2014-10-15
2014-10-22
2014-10-29
2014-10-01
2014-10-07
2014-10-08
2014-10-14
2014-10-15

8.0017.00

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

3.

6.

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

Zarasų švietimo centras

8.0014.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Zarasų
„Lakštingalos“
mok. Magučių
ugdymo sk.
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Antazavės Juozo
Gruodžio
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.
Dusetų K. Būgos
gimnazijos spec.
ugd. skyriaus
„Sartukas“
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Zarasų rajono
mokiniai, tėvai,
pedagogai, VGK
komisijų nariai

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,

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
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8.

Logopedo ir spec.
pedagogo konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

9.

Logopedo ir spec.
pedagogo konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

1.

Zarasų rajono
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas
Zarasų rajono
pradinių klasių
mokytojų metodinės
tarybos susirinkimas
Zarasų rajono
gamtamokslių
mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas

2014-10-21
2014-10-22
2014-10-28
2014-10-29
2014-10-07
2014-10-14
2014-10-21
2014-10-28

13.0016.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

2014-10-01
2014-10-08
2014-10-15
2014-10-22
2014-10-29

13.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

2014-10-01

13.20

Zarasų
„Lakštingalos“
mokykla
Zarasų
švietimo
centras

Rajono
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Rajono pradinių
klasių metodinė
taryba

Metodinio būrelio veikla šiandien ir
rytoj, veiklos gairės 2014-2015 m. m.

Zarasų
švietimo
centras

Rajono
gamtamoksliai
mokytojai

Metodinio būrelio veikla šiandien ir
rytoj, veiklos gairės 2014-2015 m. m.

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

METODINIAI RENGINIAI

2.

3.

2014-10-09

2014-10-21

12.00

14.00

Metodinio būrelio veikla šiandien ir
rytoj, veiklos gairės 2014-2015 m. m.

Vida Zamarienė
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė
Danguolė
Kisielienė
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė
Birutė
Bazarienė
Laima Mikitienė
Jolanta Lašaitė

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

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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