ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Saulė ir sniegena

PATVIRTINTA
Zarasų švietimo centro
direktoriaus 2015-11-30
įsakymu Nr. VK-39

viršūnėje kiečio
dviese linguodamos
lauką nušviečia
A. Balbierius

2015 M. GRUODŽIO 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.

Mokymai
„Vaikų turizmo
renginių vadovo
kvalifikacinės
mokymo programos
saugos ir sveikatos
srityje‘‘

2015-12-02

13:00

Zarasų
žemės ūkio
mokykla

Rajono ugdymo
įstaigų
pedagogai

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d.
nutarimu Nr. 292 „Dėl
Darbdavio ar jo įgalioto
asmens žinių iš darbuotojų
saugos ir sveikatos srities
privalomojo tikrinimo tvarkos
aprašo ir Darbdavių, kurie
atleidžiami nuo darbuotojų
saugos ir sveikatos srities žinių
patikrinimo“, lydintieji
moksleivius į išvykas, ekskursijas pedagogai privalo būti
išklausę ,,Vaikų turizmo
renginių vadovo kvalifikacinę
mokymo programą saugos ir
sveikatos srityje‘‘ kursus.

Lilija
Zajančkauskienė,
SDG lektoriai

Mokami.
Dalyvio lėšos
Registracija
el.paštu
zzumpavaduotoja@gmail.
com

2015-11-25
2015-12-01
2015-12-02
2015-12-08
2015-12-09
2015-12-15
2015-12-16
2015-12-22
2015-12-23
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-08

12:00

Zarasų
švietimo
centras

Tėvai, globėjai
(rūpintojai),
kuriems teismo
sprendimu
skirtas
dalyvavimas
mokymuose.

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

13.30

Rajono ugdymo
įstaigų
pedagogai

Programos tikslas – išmokti
dirbti su testų kūrimo
įrankiais, panaudojant įgytas
žinias savo pamokose.

Anglų kalbos kursai
pradedantiesiems

2015-1201-30

15:30

Zarasų
„Ąžuolo“
gimnazija
III a.
IT kabinetas
Zarasų
PSPC

Tikslinė grupė –
medikai

Mokymai (40 val.) skirti
anglų kalbos pagrindų
įgijimui

Anglų kalbos kursai
pradedantiesiems

2015-1201-30

17:00

Tikslinė grupė

Mokymai (40 val.) skirti
anglų kalbos pagrindų
įgijimui

2.

Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai
tėvams

3.

Seminaras
„Testų kūrimo
priemonės“

4.

5.

Zarasų
švietimo
centras

Genovaitė
Vadaišienė

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

Robertas
Sukavičius
Laima Mikitienė
Audronė
Macijauskienė
Laima
Mikitienė
Onutė
Baubinienė
Laima
Mikitienė

Pažymėjimas –
0,58€
Registracija iki 12.05
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Mokami.
Dalyvio lėšos
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Mokami.
Dalyvio lėšos
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

Nadiežda
Matušova,
Jeronimas
Laucius

Informacija tel.
8 698 13009
e. paštas,
nad.matusova@gmail.com

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)
1.

Pokalbis – diskusija
„Pozityvumo paieška
kasdienybėje ir
savyje“

Zarasų švietimo centras

2015-12-10

12:00

Zarasų
švietimo
centras

Trečiojo amžiaus
universiteto
klausytojai

2

Lektorius - rašytojaspozityvistas,
Jeronimas Laucius
Temos: Pozityvumas – sielos
vitaminai ir gyvenimo kokybė.
Emocijų valdymas. Emociniai
skydai. Homoterapija –žmogaus
rūpestis žmogumi ir savimi.
Pozityvumo, dvasinio sveikatingumo tema knygose: Depresija
– mano viešnia, Atsisveikinu su
depresija, Jei Tau pasaulis
šaltas – sušildyk jį ir kt.
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2.

Paskaita – diskusija
„Vyro ir moters tema
literatūroje“

2015-12-22

12:00

Trečiojo amžiaus
universiteto
klausytojai

Zarasų
švietimo
centras

Naujos knygos „Pamąstymai
kartu
su
mąstančiu“
prezentacija.
Atsakymai
į
klausimus.
Rašytojo knygos (ir kaip
Kalėdinės
dovanos)
su
autografais
Lektorė, literatūralogė, doc.dr
Irena Baliulė gvildens vyro ir
moters temą literatūroje.

Nadiežda
Matušova,
Irena Baliulė

Informacija tel.
8 698 13009
e. paštas,
nad.matusova@gmail.com

Vanda
Astrauskienė
Laima
Mikitienė

metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785

METODINĖ VEIKLA
1.

Rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
susirinkimas

2015-12-01

14:00

Zarasų
„Lakštingalos“
mokykla

Rajono
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

Gerosios darbo patirties
sklaida, vertinimo aktualijos

OLIMPIADOS IR KONKURSAI
2.

27-oji Lietuvos mokinių
informatikos
olimpiada

II etapas
2015-12-15

10:00

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.

2015-12-02

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

2015-12-09

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

Rajono
mokyklos

8-12 kl.
mokiniai

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

Jolanta
Lašaitė

tel. 51785
metodinis@zarasai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

2.

Zarasų švietimo centras

3
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3.

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.

2015-12-16

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

2015-12-23

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų,
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

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

2015-12-30

9:00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

Zarasų rajono
ugdymo įstaigų,
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

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2015-12-02
2015-12-09
2015-12-16
2015-12-23
2015-12-30
2015-12-03
2015-12-10
2015-12-17
2015-12-31

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

2015-12-01
2015-12-02
2015-12-08
2015-12-09
2015-12-15
2015-12-16
2015-12-22
2015-12-23
2015-12-29
2015-12-30

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

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

Zarasų švietimo centras

13:0015:00

4
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8.

1.

Logopedo ir spec.
pedagogo
konsultacijos
vaikams, tėvams,
globėjams

Zarasų rajono
mokyklų žaidynių
tinklinio varžybos

2015-12-01
2015-12-08
2015-12-15
2015-12-22
2015-12-29
2015-12-03
2015-12-10
2015-12-17
2015-12-31

13:0016:00

2015-12-09

10:00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai

Vaikų, tėvų, globėjų
konsultavimas

13:0017:00

ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS
Antazavės
,,Ąžuolo“
Pagal patvirtintus
Juozo
Gruodžio,
gimnazija
Zarasų rajono
Dusetų K.Būgos,
mokyklų
žaidynių nuostatus
,,Ąžuolo“ gimnaz.,
Salako ir Turmanto
pagr. mokyklų,
Suvieko pagr.
ugdymo skyriaus
mokiniai neribojant
amžiaus

Dalia
Antanavičienė
logopedė
Liuba
Venediktova
spec. pedagogė
tel. 51785

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

Arūnas
Zavackas

Komandų registracija
Zarasų sporto centre
Tel. 30556
arba el.p.
sportas@zarasai.lt
iki 2015-12-08

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Direktorė

Gintarė Laurikėnienė

Šiltų žiemos švenčių!

Zarasų švietimo centras
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