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2015 M. LAPKRIČIO 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

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS
1.

Seminaras
„Užsienio kalbų VBE
siejimo su BEKM
aprašu taikymas
ugdymo procese ir
vertinime“

2015-11-05

12:00

Zarasų
žemės ūkio
mokykla

Rajono užsienio
kalbų mokytojai

2.

Seminaras
„Teksto analizė
pradinėse klasėse.
Efektyvūs
morfologijos mokymo
būdai“

2015-11-06

13:00

Zarasų
švietimo
centras

Rajono pradinių
klasių mokytojai

Seminaro metu bus
supažindinama su parengto
VBE siejimo su BEKM
nuostatais, vertinimo
standartizavimo procedūrų
vykdymo principais,
aptariamos užsienio kalbos
mokymo naujovės.
Seminare pateikiamas
pradinių klasių mokiniams
skirtų kalbos kultūros
pamokėlių modelis, aptariami
teksto analizės ypatumai.
Nagrinėjamos teksto suvokimo
ir interpretavimo klaidos,
pateikiami analizavimo
įrankiai, analizės pratybų
planas,efektyvios morfologijos
mokymo priemonės,
analizuojami netradiciniai
rašybos mokymo būdai.

Anna Puzhene
Laima Mikitienė

Pažymėjimas 0,58€
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Bronislava
Šimonienė
VšĮ „Efektyvus
ugdymas“
lektorė,
Laima Mikitienė

Mokamas 17,98 €.
Tel. 51785
Registracija iki
lapkričio 03 d.
metod.centras@zarasai.lt

3.

Paroda
„Mokykla be sienų“

2015-1106-07

4.

Seminaras praktikumas
„Ištieskime ranką
jaunajam talentui“

2015-11-18

Bus
tikslinama

Zarasų
meno
mokykla

5.

Atviros pamokos ir
seminaras
„Mokymo(si) mokytis
kompetencijos
gyvastis
literatūriniame
ugdyme“

2015-11-20

9:00

Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazija

6.

Seminaras
„Meninis skaitymas ir
jo vertinimo
kriterijai“

2015-11-27

12:00

Bus
tikslinama

Zarasų švietimo centras

Nuo
10:00

Vilnius
Litexpo
parodų
rūmai

Įėjimas mokamas
Informacija
http://parodamokykla.we
ebly.com/

Visi norintys

Respublikos
neformaliojo
ugdymo
mokyklų
fortepijono
specialybės
mokytojams
Rajono lietuvių
kalbos mokytojai

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

Lietuvių kalbos,
pradinio ugdymo
pedagogai,
visi norintys
tobulinti sceninę
kalbą

Klaipėdos universiteto Menų
akademijos Teatro katedros
vedėja, scenos kalbos
pedagogė doc. dr. Danutė
Vaigauskaitė balso lavinimo
pratybų metu supažindins
dalyvius, kaip tobulinti balsą,
plėsti jo galimybių ribas,
didinti jo ištvermę. Dalyviai
gaus praktinių žinių, kaip
naudoti balsines galimybes
savo profesinėje veikloje.
Seminaro dalyviai bus
supažindinti su meninio
skaitymo vertinimo kriterijais,
mokysis praktiškai atlikti
meninio skaitymo analizę.
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Patarimai, kaip bet kokį
mokymą(si) stengtis padaryti
įdomų ir prasmingą
kiekvienam individualiai (ir
mokytojams, ir mokiniams) ir
savo atradimais dalintis su
kolegomis, klasės draugais.

Gabrielė
Kondrotaitė,
Nacionalinė M.
K. Čiurlionio
menų mokykla
Danguolė
Petrašiūnienė
Vilija
Janušauskienė,
LEU Lituanistikos fakulteto
Lietuvių k. ir
literatūros
didaktikos
katedros dėst.
Milda
Jarmalienė
Lektorė
doc. dr. Danutė
Vaigauskaitė
Laima
Mikitienė

Mokamas.
Dalyvio lėšos.
Pažymėjimas 0,58 €
Tel. 51785
Registracija iki
lapkričio 13 d.
metod.centras@zarasai.lt
Mokamas.
Dalyvio lėšos
Pažymėjimas 0,58€
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Seminaras
neįvyks
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7.

Anglų kalbos kursai
pradedantiesiems

2015-1101-30

15:30

Zarasų
PSPC

Tikslinė grupė –
medikai

Mokymai (40 val.) skirti
anglų kalbos pagrindų
įgijimui

8.

Anglų kalbos kursai
pradedantiesiems

2015-1101-30

17:00

Zarasų
švietimo
centras

Visi norintys
išmokti anglų
kalbos

Mokymai (40 val.) skirti
anglų kalbos pagrindų
įgijimui

Audronė
Macijauskienė
Laima
Mikitienė
Onutė
Baubinienė
Laima
Mikitienė

Mokami.
Dalyvio lėšos
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Mokami.
Dalyvio lėšos
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

vilhelminas.kuzmickas@zarasai.lt
8 385 37180
nad.matusova@gmail.com
8 698 13009

Suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“
Suaugusiųjų švietimo
savaitės „Aktyvus
mokymasis aktyviam
gyvenimui“ atidarymas. Diskusija
„Tarpinstitucinis
bendravimas ir
bendradarbiavimas
suaugusiųjų švietime.“
Parodos „Gyvenimo
spalvos“ atidarymas.
Popietė „Meno
terapija“

Lapkričio
16 d.,

10.00
val.

Zarasų
rajono
savivaldybė,
Sėlių a. 22,
Zarasai

Zarasų
savivaldybės,
kultūros, švietimo
atstovai,
bendruomenės
nariai

Aptarsime,
tarpinstitucinio
bendravimo ir bendradarbiavimo
situaciją
ir
galimybes
suaugusiųjų švietimo srityje.

Vilhelminas
Kuzmickas,
Nadiežda
Matušova

Lapkričio
17d.,

14.00
val.

Zarasų
fotomenininkai,
bendruomenės
nariai

Fotomenininkų darbų gamtos ir
žmogaus
bendrumo
tema
pristatymas
ir
dalijimasis
kūrybine patirtimi.

Laima
Mikitienė

metod.centras@zarasai.lt
8 385 51785

Zarasų Trečiojo
amžiaus universiteto
mokslo metų pradžia.

Lapkričio
18d.,

12.00
val.

Bendruomenės
nariai, TAU
klausytojai

TAU mokslo metų pradžios
renginys. Vyresnio amžiaus
žmonių mokymosi poreikiai ir
tenkinimo galimybės.

Nadiežda
Matušova

nad.matusova@gmail.com
8698 13009

Poezijos rudens
skaitymai
„Žvilgsnis...“

Lapkričio
19d.,

14.00
val.

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

Rajono literatai,
bendruomenės
nariai

Vasilijus
Trusovas

vtrusovas@gmail.com
8 67422109

Mokymuisi atvirų
erdvių pristatymas

Lapkričio
20d.,

14.00
val.

Tradicinis renginys, kuriame
įvairaus amžiaus rajono kūrėjai
skaitys savo kūrybą, bendraus su
bendruomenės nariais darnos,
bendrystės, išlikimo klausimais.
Rajono švietimo, kultūros ir
kitos
įstaigos
pristatys
mokymosi erdvių galimybes.

Laima
Mikitienė

metod.centras@zarasai.lt
8 385 51785

Zarasų švietimo centras

Zarasų
švietimo
centras

Rajono
bendruomenės
nariai
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Išvyka po Zarasų
Didžiąją salą.

Lapkričio
21d.

10.00
val.

Zarasų
švietimo
centras,
Savanorių g.
1, Zarasai

Zarasų
bendruomenės
nariai

Didžiosios
salos
pramogos, ekologija.

gamta,

Nadiežda
Matušova

nad.matusova@gmail.com
8698 13009

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk:

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.

Informatikos ir
informatinio mąstymo
konkursas
„BEBRAS 2015“

2015-1109-13

Rajono
mokyklos

3-12 kl.
mokiniai

2.

27-oji Lietuvos mokinių
informatikos
olimpiada

I etapas
2015-11-16

14:00

Rajono
mokyklos

8-12 kl.
mokiniai

3.

Zarasų rajono pradinių
klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas

2015-11-20

10:00

Zarasų viešoji
biblioteka
Vaikų
literatūros
skyrius

4 kl.
mokiniai

2015-11-04

9:00

„Žodi, suskambėk“

Visa informacija interneto
svetainėje www.bebras.lt

Visa informacija interneto
svetainėje
http://www.lmio.mii.vu.lt

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

Jolanta
Lašaitė

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

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
1.

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

Zarasų švietimo centras

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų
Pauliaus Širvio
progimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

4

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
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2.

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

2015-11-11

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Dusetų
Kazimiero Būgos
gimnazijos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

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

3.

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

2015-11-18

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,

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

4

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

2015-11-25

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,

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

5.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2015-11-04
2015-11-11
2015-11-18
2015-11-25
2015-11-05
2015-11-12
2015-11-19
2015-11-26
2015-11-03
2015-11-04
2015-11-10
2015-11-11
2015-11-17
2015-11-18
2015-11-24
2015-11-25

8:0017:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų
konsultavimas

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51785

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

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

6.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

Zarasų švietimo centras

13:0015:00

8:0012:00
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7.

Logopedo ir spec.
pedagogo
konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

2015-11-03
2015-11-10
2015-11-17
2015-11-24
2015-11-04
2015-11-11
2015-11-18
2015-11-25

13:0016:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų
konsultavimas

Dalia
Antanavičienė
logopedė
Liuba
Venediktova
spec. pedagogė
tel. 51785

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

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono
mokyklų žaidynių nuostatus

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2015-11-10

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono
mokyklų žaidynių nuostatus

Danutė
Kukalienė

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2015-11-17

13:0017:00

ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS
1.

Zarasų rajono
mokyklų žaidynių
kvadrato varžybos

2015-11-11

10:00

,,Ąžuolo“
gimnazija

2.

Zarasų rajono
mokyklų žaidynių
kvadrato varžybos

2015-11-18

10:00

,,Santarvės“
pradinė
mokykla

Zarasų švietimo centras

Antazavės Juozo
Gruodžio
gimnazijos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
Pauliaus Širvio
progimnazijos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus
2003 metų gimimo
ir jaunesni
mokiniai
Antazavės
Juozo Gruodžio
gimnazijos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
,,Santarvės“
pradinės mokyklos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus
2005 metų gimimo
ir jaunesni
mokiniai
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3.

Zarasų rajono
mokyklų žaidynių
futbolo 5 X 5
varžybos

2015-11-25

10:00

,,Ąžuolo“
gimnazija

Antazavės
Juozo Gruodžio
gimnazijos,
Dusetų K.Būgos
gimnazijos,
P. Širvio
progimnazijos,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus
mokiniai:
mergaitės 2001m.g.
berniukai 2002m.g.

Pagal patvirtintus
Zarasų rajono mokyklų
žaidynių nuostatus

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2015-11-24

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Direktorė

Zarasų švietimo centras

Gintarė Laurikėnienė
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