
 

     

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. LŠCV3-32 

 

Seinų g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel. (8 318) 51 779, www.svietimocentras.lt; el. p.: sc@lazdijai.lt 

 

2020 M. RUGSĖJO  MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

      

SEMINARAI 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatorius Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Neformaliojo suaugusių švietimo 

programa 

„Keramika – juvelyrika“ 

Kiekvieną 

antradienį ir 

trečiadienį 

Alytaus socialinių 

paslaugų centras 

30 val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rita Gegužienė, 

tautodailininkė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 
Grupė suformuota 

2. 

Neformaliojo suaugusių švietimo 

programa 

„Floristika“ 

Kiekvieną 

antradienį ir 

trečiadienį 

Alytaus socialinių 

paslaugų centras 

30 val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Regina 

Rinkevičienė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Grupė suformuota 

3. 

Išvažiuojamieji mokymai  

,,Bendruomeninio verslo 

vystymas ir paslaugų kaimo 

vietovėse plėtra“ 

11-12 d. 

8.00 val.  

Išvyka  

16 val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Petras Staselis, 

profesionalus gidas 

ir „Lietuvos 

konferencijų ir 

renginių 

asociacijos“ 

valdybos narys 

Potencialiems ir 

esamiems vietos 

projektų paraiškų 

teikėjams ir 

vykdytojams  

Nemokamai 

http://www.svietimocentras.lt/


4. 

Mokymai  

,,Partnerių paieška plėtojant 

verslą“ 

22 d. 

8.00 val.  

Turizmo 

informacinis 

centras, Janaslavo 

k. 10 

16 val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė, 

EMES – Eurice  

tarptautinio tyrėjų 

tinklo nacionalinė 

ekspertė. 

Potencialiems ir 

esamiems vietos 

projektų paraiškų 

teikėjams ir 

vykdytojams  

Nemokamai 

5. 

40 ak. val. KT programos 

„Nepilnamečių administracinės 

atsakomybės ypatumai“ 

 

III modulis. Seminaras 

„Institucijos, vykdančios 

nepilnamečių, padarytų teisės 

pažeidimų tyrimą ir  (arba) 

užtikrinančios nepilnamečių 

teisėtus interesus ir jų veiksmai, 

identifikavus nepilnamečių teisės 

pažeidimą“ 

 

24 d. 

9.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Mindaugas 

Baranauskas, M. 

Romerio 

universiteto 

Viešojo saugumo 

akademijos 

Policijos veiklos 

katedros lektorius 

Socialiniams 

pedagogams, 

psichologams, 

socialiniams 

darbuotojams, 

dirbantiems su 

rizikos šeimomis, 

vaiko teisių 

specialistams, vaikų 

globos namų 

darbuotojams, vaiko 

gerovės komisijų 

nariams (VGK), 

mokyklų vadovams 

ir jų pavaduotojams 

ugdymui 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 

(preliminari  kaina 

– 20-25 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

 

6. 

40 ak. val. KT programos 

„Šiandieniniai geografijos 

mokytojo iššūkiai“ 

 I modulis Forumas „Nuotolinio 

mokymo patirtys ir 

atsinaujinantis geografijos 

mokymo turinys“ 

25-26 

9.00 val.  

Dzūkų Alaus 

Restoranas, Alytus 

Vilniaus g. 35 

16 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Geografijos 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. 

7.  

Anglų kalbos kursai  Renkama grupė  Lazdijų švietimo 

centras 

64 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Onutė Subačienė, 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja 

metodininkė  

Visiems 

besidomintiems 

Kaina priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus. 

Preliminari kursų 

kaina už ak. val. 2,6 

– 3,72 Eur. Būtina 

išankstinė 

http://www.semiplius.lt/


registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

8. 

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui bei skyrių 

vedėjų lietuvių kalbos kultūros 

kursai 

Pagal LR švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. spalio 20 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2106 patvirtintą 

programą. 

Renkama grupė  Lazdijų švietimo 

centras  

22 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vida 

Kvaraciejienė, 

Lazdijų M. 

Gustaičio 

gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja 

metodininkė 

Mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą ir atestuotiems 

mokytojams, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

Kaina priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus  

Būtina išankstinė 

registracija             

8-318-51779, 8-

620-22542 

9. 

Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Pagal LR švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2481 patvirtintą 

programą. 

Renkama grupė 

 

Lazdijų švietimo 

centras  

60 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Įvairių dalykų 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

14,50 Eur. 

 

  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


NUOTOLINIAI KURSAI 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatorius Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Kursai 

„Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

programa“ (technologinė 

dalis) 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. kovo 

29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 

(Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2018 m. 

birželio 25 d. įsakymo Nr. V-

598 redakcija) 

14 – 30 d.  

 

Lazdijų švietimo 

centras 

40 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą ir atestuotiems 

mokytojams, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

Kursų kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari kursų  

kaina 45-50 eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt   

2. 

Kursai 

„Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

programa“ (edukologinė dalis) 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. kovo 

29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 

(Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2018 m. 

birželio 25 d. įsakymo Nr. V-

598 redakcija) 

14 – 30 d.  

 

Lazdijų švietimo 

centras 

40 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą ir atestuotiems 

mokytojams, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

Kursų kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari kursų  

kaina 45-50 eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt   

3. 

Nuotoliniai kursai  19 – 31 d.  

 

10 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

http://www.semiplius.lt/
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt


„Kurkime nuotraukų 

koliažus“ 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

Kursų kaina 10 Eur 

 

 

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 

 

 

Direktorė                      Eglė Mačionienė  

http://www.semiplius.lt/
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
http://www.semiplius.lt/

