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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

1.

Seminaras
„Poveikio priemonių
taikymas netinkamai
besielgiantiems
mokiniams“

2014-11-12

Respublikinis
seminaraspraktikumas
„Ištieskime ranką
jaunajam talentui“

2014-11-20

Laikas

Vieta

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

Juozas Kairys,

Pažymėjimas – 2 Lt.
(0,58 €)
Registracija iki lapkričio
10 d.

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

2.

3.

Mokslinė konferencija
„Gražiausia kalba gimtoji“

2014-11-28

13:00

10:30
registracija
11:00
pradžia

10:00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų
meno
mokykla

Dusetų
kultūros
centras

Vaikų gerovės
komisijos
nariams, soc.
pedagogams

Metodinės medžiagos – filmo
„Rekomendacijos dėl poveikio
priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams“
pristatymas: 1 – 2 dalys.
Rekomendacijų pritaikymo
galimybių aptarimas.

Respublikos
neformaliojo
ugdymo mokyklų
fortepijono
specialybės
mokytojams

Seminaro metu bus pristatomos ir
praktiškai analizuojamos šiuolaikinės
fortepijono muzikos interpretacijos,
atlikimo technikos metodikos.

Ugdymo įstaigų
vadovams,
lietuvių kalbos
mokytojams,
vyresniųjų klasių
mokiniams

Mokslinė konferencija skirta
kalbininko Kazimiero Būgos 135osioms gimimo metinėms.
Pranešimus skaitys LEU lektoriai,
mokslininkai.

Laima Mikitienė

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

VDU MA prof.
Rokas Zubovas,
Danguolė
Petrašiūnienė,
Laima Mikitienė
Vanda
Normantienė,
LEU lektoriai,
Laima Mikitienė

Pažymėjimas – 2 Lt.
(0,58 €)
Registracija iki lapkričio
17 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

Pažymėjimas – 2 Lt.
(0,58 €)
Registracija iki
lapkričio 24 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

4.

5.

4-oji mokyklų įrangos,
mokymo priemonių ir
technologijų paroda
„Mokykla be sienų“

Anglų kalbos kursai
pradedantiesiems ir
pažengusiems

LITEXPO Šalies
pedagogams

2014-1121–23

2014-11-11

17:00

Zarasų
švietimo
centras

Raginame moksleivius, jų tėvus,
brolius ir seseris, savo kolegas ir
draugus atvykti į Mokyklą be
sienų – kiekvienas joje ras sau
mielą ar naudingą užsiėmimą.
Specialią atmosferą parodoje kurs
LEU aktoriai!
Renginių tinklelis visiems
parodos lankytojams
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/
paroda/neprisijungus.php.
1 grupė. Mokymai (40 val.) skirti
anglų kalbos pagrindų įgijimui.
2 grupė. Mokymai (40 val.) skirti
visiems, norintiems patobulinti
kalbos įgūdžius ir išmokti laisvai
angliškai kalbėti.

Visi norintys
išmokti anglų
kalbos

Įėjimas mokamas.
Mokytojai, mokyklų
bibliotekininkai į parodą
registruotis kviečiami
http://www.ugdymas.upc
.smm.lt/pieva/.

Eglutė
Bernatonienė,
Onutė
Baubinienė,

Mokami. Dalyvio lėšos
Registracija
iki lapkričio 10 d.

Laima Mikitienė

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

Nadiežda
Matušova,

metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖ
„GYVYBĖS MEDIS“

1.

2.

Paroda
„Harmonija...“

Rudens poetiniai
pokalbiai
„Kalbuosi su savim ir
dalinuos...“

Zarasų švietimo centras

2014-11-17

2014-11-17

14:00

15:00

Zarasų
švietimo
centras
Savanorių
g.1
Zarasai
Zarasų
švietimo
centras
Savanorių
g.1
Zarasai

Rajono
bendruomenės
nariai

Rajono literatai,
bendruomenės
nariai

2

Rajono fotomenininkų darbų
gamtos ir žmogaus bendrumo
tema pristatymas ir dalijimasis
kūrybine patirtimi.

Tradicinis renginys, kuriame
įvairaus amžiaus rajono kūrėjai
skaitys savo kūrybą, bendraus su
bendruomenės nariais darnos,
bendrystės, išlikimo klausimais.

Jolanta Lašaitė,
Laima Mikitienė
Laima Mikitienė,

metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Nadiežda
Matušova
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3.

4.

Paskaita-diskusija
„Darna“

Diskusija
„Švietimo ir kultūros
vaidmuo
harmonizuojant
visuomenę“

2014-11-19

2014-11-20

14:00

15:00

Zarasų
švietimo
centras
Savanorių
g.1
Zarasai
Zarasų
švietimo
centras
Savanorių
g.1
Zarasai

Zarasų
bendruomenės
nariai

Susimąstysime, kas kiekvienam iš
mūsų yra darna, ką ji mums
reiškia. Svarstysime, kas yra
asmeninė atsakomybė už darną.

Juozas Kairys,

Kultūros,
švietimo atstovai,
bendruomenės
nariai

Diskutuosime, analizuosime, koks
yra kultūros ir švietimo vaidmuo
harmonizuojant visuomenę ir
kiekvieno
visuomenės
nario
santykį su aplinka.

Nadiežda

metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Nadiežda
Matušova

metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Matušova,
Laima Mikitienė

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk:

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

Tarptautinis
informacinių
technologijų konkursas
„BEBRAS 2014“

2014 -1110–14 d.

2.

Zarasų rajono pradinių
klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas

2014-11-20

„Žodi, suskambėk“
3.

26-oji Lietuvos mokinių
informatikos
olimpiada

Zarasų švietimo centras

I etapas
2014-11-20

10:00

Jolanta Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

4 kl.
mokiniai

Jolanta Lašaitė

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

8-12 kl.
mokiniai

Jolanta Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Rajono
mokyklos

3-12 kl. mokiniai

Zarasų
viešoji
biblioteka
Vaikų
literatūros
skyrius
Rajono
mokyklos

3

Visa informacija interneto
svetainėje www.bebras.lt
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PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

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

2014-11-05

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų
„Lakštingalos“
mok. Magučių
ugdymo sk.
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT specialistai
tel. 51785,

2.

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

2014-11-12

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų Pauliaus
Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

PPT specialistai
tel. 51785,

3.

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

2014-11-19

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Antazavės Juozo
Gruodžio
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai.

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

PPT specialistai
tel. 51785,

4.

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

2014-11-26

9:00

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,

5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

8:0017:00

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

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

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

6.

2014-11-05
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26
2014-11-04
2014-11-05
2014-11-11
2014-11-12
2014-11-18
2014-11-19
2014-11-25
2014-11-26

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785

Zarasų švietimo centras

8:0014:00
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7.

Logopedo ir spec.
pedagogo konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2014-11-04
2014-11-11
2014-11-18
2014-11-25

13:0016:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

8.

Logopedo ir spec.
pedagogo konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2014-11-05
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26

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
tel. 51785

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
1.

I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas

2014-11-20

12:00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Lietuvos Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2014-11-20

16:00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

2014-11-21

12:00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų švietimo centras

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
2014-11-14
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
2014-11-14
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki
2014-11-14
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51785
pedag.centras@zarasai.lt
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ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
1.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
kvadrato varžybos

2014-11-11

10:00

,,Santarvės
“ pradinė
mokykla

2.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
kvadrato varžybos

2014-11-18

10:00

,,Ąžuolo“
gimnazija

3.

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
futbolo 5X5
varžybos

2014-11-25

10:00

,,Ąžuolo“
gimnazija

Antazavės Juozo
Gruodžio ir Dusetų
K.Būgos gimnazijų
„Santarvės“
pradinės. m-klos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko
pagrindinio. ugd.
sk. 2004 m.
gimimo ir jaunesni
mokiniai
Antazavės Juozo
Gruodžio ir Dusetų
K.Būgos
gimnazijų, Pauliaus
Širvio
progimnazijos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo sk.
2002 m. gimimo ir
jaunesni mokiniai
Antazavės Juozo
Gruodžio ir Dusetų
K.Būgos
gimnazijų, P.Širvio
progimnazijos
mokiniai.
Mergaitės 2000 m.
g. Berniukai 2001
m. g.

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2014-11-10

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2014-11-17

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2014-11-24

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorė

Zarasų švietimo centras
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