PATVIRTINTA
Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2015-02-26
įsakymu Nr. VK-14

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS
Pumpurų skubančiuos žingsniuos
Nubunda žmogaus širdis...
B. Auginas

2015 M. KOVO 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
vadovas ir
organizatorius

Pastabos

1.

Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai
tėvams

2015-03-03
2015-03-04
2015-03-10
2015-03-17

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.
pedag.centras@zarasai.lt
metod.centras@zarasai.lt.

2.

Specialiosios
pedagogikos ir
specialiosios
psichologijos kursai

2015-03-30
2015-04-03

9.00

Zarasų
švietimo
centras

Ugdymo įstaigų
pedagogams

60 ak. val. programa skirta
mokytojams, kurie atestuosis
pirmą kartą, ir atestuotiems
mokytojams, kurie pretenduos
įgyti aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją. Programa taip pat
rekomenduojama mokyklų
vadovams, jų pavaduotojams
ugdymui ( ypač atsakingiems už
specialiosios pagalbos
organizavimą mokykloje) ir
kitiems mokytojams, norintiems
šioje srityje tobulinti savo
kompetenciją.

PPT
specialistai
Laima
Mikitienė

Kursai mokami
72,41 € (250 Lt.)
Pažymėjimas- 0,58 €
(2 Lt.)
Registracija
iki kovo 15 d.
Tel. 51785
El. p.
pedag.centras@zarasai.lt

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

metod.centras@zarasai.lt.

3.

Seminaras
„Pamokos vadyba
siekiant mokėjimo
mokytis, pažangos ir
pasiekimų vertimo
dermės“

2015-03-09

12.30

Zarasų
švietimo
centras

Įvairių mokomųjų
dalykų mokytojai,
direktorių
pavaduotojai
ugdymui

Programa skirta pamokos
vadybos aspektams, mokėjimo
mokytis kompetencijos ugdymui,
aktyvaus mokymosi metodų
analizei, vertinimo būdams
įsisavinti.
Ugdymo kokybės poreikis
mokyklose, nauja turinio
politika, kuri būtų orientuota ne į
žinių perteikimą, siaurų
profesinių įgūdžių lavinimą bet į
bendrųjų gebėjimų (visų pirma,
gebėjimo mokytis, savarankiškai
naudotis žiniomis), vertybinių
nuostatų ugdymą ir dabarties
asmeniui būtinų kompetencijų
suteikimą, mokytojų požiūrio į
mokymą ir mokymąsi kaitai. Ši
programa padės mokytojams
įgyti pamokos tobulinimo bei
skirtingų gebėjimų mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo
praktikos.

Elena
Stasiulienė
Laima
Mikitienė

Mokamas
10,44 € (36 Lt.)
Pažymėjimas-0,58 €
(2 Lt.)
Registracija
iki kovo 4 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

4.

Nacionalinis
konkursas
„Lietuvos istorijos
žinovas“

2015-03-10

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Lietuvos
Respublikos
piliečiai ir
gyventojai

Konkursu siekiama prasmingai
paminėti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimą,
ugdyti nuostatą, kad kiekvienas
turi gerai žinoti ir suprasti savo
tautos istoriją, stiprinti tapatumo
ir pasididžiavimo jausmą savo
valstybe, skatinti visuomenės
bendruomeniškumą, puoselėti
savo krašto tradicijų išugdytas
dvasines vertybes.

Nadiezda
Matušova

Registracija
tel. 8 385 51785,
el. paštu,
nad.matusova@gmail.com
arba tiesiogiai
www.istorijosmokytojai.lt

Zarasų švietimo centras
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Ugdymo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai,
įsivertinimo
grupių pirmininkai

5.

Seminaras
„Atnaujinti mokyklos
veiklos kokybės
įsivertinimo rodikliai“

2015-03-12

12.00

Zarasų
švietimo
centras

6.

Atviros integruotos
pamokos

2015-03-17

10.00

Zarasų
„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

Pradinių klasių
mokytojams

7.

Atviros integruotos
pamokos

2015-03-18

8.30

Turmanto
pagrindinė
mokykla

Bendrojo lavinimo
mokyklų lietuvių
kalbos, anglų
kalbos, biologijos
mokytojai,
pavaduotojai
ugdymui

8.

Seminaras
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas“

2015-03-25

12.00

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų švietimo centras

Ugdymo įstaigų
vaikų gerovės
komisijų nariai,
socialiniai
pedagogai
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NMVA seminaro metu bus
pagilinta dalyvių kompetencija
apie tai kaip vykdyti mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimą ir
tobulinimą mokyklose, kad
galėtų dalyvavusieji perteikti
pedagogų bendruomenėms apie
IQES sistemą ir jos panaudojimą
ugdymo proceso metu.
Matysite atvirą veiklą
matematikos pamokoje,
integruotoje į kitus dėstomuosius
dalykus (lietuvių k., pasaulio
paž., muziką) IV klasėje, tema:
„Didelių plotų matavimai“.
Stebėsite 2 integruotas pamokas,
išklausysite paskaitą –
„Kūrybiškumo ugdymas IV
klasėje“.
Stebėsite 3 atviras, integruotas,
netradicines pamokas: lietuvių
klb.; anglų ir lietuvių klb;
lietuvių klb. ir biologijos. Jas ves
Turmanto pagrindinės mokyklos
mokytojai: G. Mičiūnienė,
N. Šeibelienė, V. Povilaitienė.
Net ir labai skirtingi mokomieji
dalykai, radus bendrus sąlyčio
taškus gali būti integruojami.
Kolegos įsitikins, kad pamokų
įvairovė, įvairių metodų paieška
net žemos motyvacijos mokinį
skatina siekti asmeninės
pažangos.
Mokymų tikslas - didinti vaiko
gerovės komisijų darbo
veiksmingumą, padėti spręsti
kylančius sunkumus. Seminare
dalyvauja mokyklų vaiko
gerovės komisijų komandos.

Zita
Sabaliauskienė
Jolanta
Baronienė
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Finansuojama projekto
lėšomis
Registracija
iki kovo 9 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

Danutė
Tumalovičienė
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Pažymėjimas - 0,58 €
(2 Lt.)
Registracija
iki kovo 13 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

Giedrė
Mičiūnienė
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Pažymėjimas - 0,58 €
(2 Lt.)
Registracija
iki kovo 14 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt

SPPC lektoriai
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Finansuojama projekto
lėšomis
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9.

ATVIRAS
PAŽANGOS
FORUMAS

2015-03-26

9.30

Zarasų
švietimo
centras

Zarasų ir
aplinkinių rajonų
suaugusiųjų
švietimo/mokymo
veiklą vykdančios
institucijos:
suaugusiųjų ir
bendrojo ugdymo
mokyklos,
švietimo centrai,
profesinio
rengimo,
bibliotekų, muziejų
darbuotojai , VVG
žmonės ir t.t

2015-03-30

10.00

Zarasų
švietimo
centras

Bendrojo lavinimo
mokyklų
vadovams,
pavaduotojams
ugdymui arba
deleguotiems
pedagogams,
2 atstovams iš
mokyklos

„Mokomės visą
gyvenimą“.
Diskusija „Lietuvoje
kuriame mokymosi
tradiciją: su kokiais
iššūkiais
susiduriame?“

10.

Seminaras
„eTwinning projektų
integravimas švietimo
institucijos veikloje“

Zarasų švietimo centras
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Lietuvos Respublikos Seimas
2012 m. patvirtino Valstybės
pažangos strategiją :Lietuvos
pažangos strategija „Lietuva
2030“, kuri nubrėžė valstybės
viziją ir raidos prioritetus bei
jų įgyvendinimo kryptis iki
2030 metų. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
sudaryta Valstybės pažangos
taryba organizuoja pažangos
forumą. Šio forumo tema –
mokymasis visą gyvenimą.
Pažangos forumo renginio
metu bus siekiama atskleisti
Lietuvoje egzistuojančias
mokymosi visą gyvenimą
patirtis, nustatyti svarbiausias
mokymosi visą gyvenimą
pasiūlos ir paklausos
problemas ir jų sprendimo
būdus efektyviai išnaudojant
esamą suaugusiųjų švietimo
potencialą ir naujas
technologijas.
Sužinosite ERASMUS+
eTwinning programos
naujienas.
Susipažinsite su IKT įrankiais
bei praktiniais mobiliųjų
įrenginių taikymais
sėkmingam bendravimui ir
bendradarbiavimui

Dorota
Skusevičienė,
projekto
„Veiklos
rezultatų
stebėsenos
tobulinimas“
(RESST)
analitikė,
Nadiežda
Matušova

Nemokamas
Registracija tel.
8 385 51785, el. paštu,
nad.matusova@gmail.com
arba tiesiogiai,
info@lietuva2030.lt
Dalyvių skaičius ribotas

Loreta
Tarvydienė,
Giedrė
Sudniūtė,
Laima
Mikitienė

Nemokamas
Finansuojama projekto
lėšomis
Registracija
iki kovo 25 d.
Tel. 51785
El. p.
metod.centras@zarasai.lt.
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1.

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

2015-03-04

8:00

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Zarasų
Specialiųjų ugdymo poreikių
Zarasų
švietimo
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
„Lakštingalos“
centras
pakartotinis) bei mokinių,
mokyklos
PPT
pedagogų, globėjų, tėvų
Magučių
(I aukštas)
konsultavimas
ugdymo
skyriaus
mokiniai,
mokytojai, tėvai

9.00

2.

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

2015-03-18

8:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

4.

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

Zarasų švietimo centras

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

Dusetų K. Būgos
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

9.00

3.

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

PPT
specialistai
tel. 51785,

2015-03-25

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

2015-03-04
2015-03-18
2015-03-25

8:0017:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

5

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas
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5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

6.

Logopedo ir spec.
pedagogo
konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

8.

Logopedo ir spec.
pedagogo
konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2015-03-03
2015-03-04
2015-03-10
2015-03-17
2015-03-18
2015-03-24
2015-03-25
2015-03-31
2015-03-03
2015-03-10
2015-03-17
2015-03-24
2015-03-31

8:0012:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51785

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

13:0016:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų konsultavimas

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

2015-03-04
2015-03-18
2015-03-25

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

Jolanta
Lašaitė

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
9-12 kl.
mokiniai

Būtina registracija:
ppt@zarasai.lt
tel. 51395, 51785

1.

27-oji Lietuvos mokinių
geografijos olimpiada

2015-03-03

10.0013.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Rajono mokyklų
8 kl. lietuvių kalbos
olimpiada

2015-03-06

9.0010.30

Zarasų
švietimo
centras

8 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

3.

6-8 kl. mokinių
geografijos olimpiada
„Mano gaublys“
Tarptautinis
matematikos konkursas
„KENGŪRA 2015“

2015-03-13

Zarasų rajono
mokyklos

6-8 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

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

2015-03-19

Zarasų rajono
mokyklos

1-12 kl.
mokiniai

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

4.

Zarasų švietimo centras
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5.

1.

1.

2.

5-8 kl. mokinių
matematikos olimpiada

2015-03-20

Rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

2015-03-25

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
stalo teniso varžybos

2015-03-10

Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio
šaškių varžybos

2015-03-17

9.0011.00

10.00

10.00

10.00

Zarasų
švietimo
centras
Zarasų
švietimo
centras

5-8 kl.
mokiniai

METODINIAI RENGINIAI
Rajono
Gerosios patirties sklaida
socialiniai
pedagogai

Jolanta
Lašaitė

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

Nijolė
Bikulčienė
Laima
Mikitienė

tel. 51785
metod.centras@zarasai.lt

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
Antazavės Juozo
Dusetų
Pagal patvirtintus
Gruodžio,
K.Būgos
Zarasų rajono mokinių
„Ąžuolo“, Dusetų
gimnazija
olimpinio festivalio nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2015-03-09

Sporto
centras

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2015-03-16

K. Būgos
gimnazijų, P.Širvio
progimnazijos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus
mokiniai neribojant
amžiaus
Antazavės Juozo
Gruodžio,
„Ąžuolo“, Dusetų
K. Būgos
gimnazijų, P.Širvio
progimnazijos,
,,Santarvės“
pradinės mokyklos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus 5
– 12 kl.; 4-tų ir
žemesnių klasių
mokiniai.

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokinių
olimpinio festivalio nuostatus

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Direktorė

Zarasų švietimo centras

Gintarė Laurikėnienė
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