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2020 M. BIRŽELIO  MĖN. RENGINIŲ PLANO PAPILDYMAS  

      

SEMINARAI 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatorius Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Supervizija  
10 d. 

10.00 val. 

Nuotolinis 

prisijungimas 

1 val. 

Kristina Cibulskė, 

Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

Dalė 

Kuzmickienė, 
supervizorė, 

psichologė- 

psichoterapeutė 

Lazdijų rajono 

psichologų 

metodinio būrelio 

nariams 

 

2. 

Tarpinstitucinis pasitarimas 

psichologinės pagalbos ir vaiko 

teisių apsaugos klausimais 

11 d.  

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

Seinų g. 1, Lazdijai  

2 ak. val.  

Kristina Cibulskė, 

Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

 Lazdijų rajono 

psichologams, vaiko 

teisių apsaugos 

specialistams 

 

 

3. 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukiajam ugdymui palanki 

aplinka – iššūkiai ir galimybės“ 

15 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

2 ak. val.  

Žaneta 

Burbulevičienė, 

Lazdijų švietimo 

centro logopedė 

Lietuvos kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų 

centro švietimo 

pagalbos, 

vertinimo ir 

konsultavimo 

skyriaus 

specialistai 

Pagalbos mokiniui 

specialistams 

Nemokamai  

http://www.svietimocentras.lt/


II modulis. Konsultacija 

„Negalės įvairovė: kurtieji ir 

neprigirdintys.“ 

4. 

40 ak. val. KT programos 

„Neformaliojo vaikų švietimo  

teikėjų  veiklos įsivertinimas“ 

II modulis. Seminaras 

„Neformaliojo vaikų švietimo ir 

jo teikėjų  veiklos įsivertinimas 

ir veiklos tobulinimo galimybės“ 

25 d.  

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

6. ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Virginija 

Vaitiekienė,  

Utenos rajono 

savivaldybės 

švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo 

pavaduotoja,  

dalyvavusi kuriant  

ir   išbandant   

NVŠ teikėjų  

vertinimo 

metodiką 

NVŠ teikėjams Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina   

5. 

40 ak. val. KT programos 

„Pažintinės mokinių veiklos 

organizavimo galimybės“ 

I modulis. Edukacinė išvyka  

„Šiaurės Lietuvos gamtinio, 

istorinio ir kultūrinio paveldo 

atspindžiai bendrojo ugdymo 

programose“ 

27-28 

5.00 val.  

Išvyka  

24 ak. val.  

  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Įvairių dalykų 

mokytojams  

Grupė suformuota 

 

 

Pažymėjimai: seminaruose dalyvavusiems  išduodamas pažymėjimas. 

Norinčius dalyvauti renginiuose, prašome registruotis, naudojantis internetinėje svetainėje esančia registracija, tel.: (8 318) 51779, 8 650 82803, 8 699 98815 arba 

www.semiplius.lt 

 

 

Metodininkė, pavaduojanti direktorių                  Jurgita Balevičiūtė  

http://www.semiplius.lt/

