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VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 
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2020 M. SPALIO  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. 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukiajam ugdymui palanki 

aplinka – iššūkiai ir galimybės“ 

 

I modulis. Konsultacija  

„Ugdymo įstaigos bendruomenės 

stiprinimas, teikiant pagalbą 

SUP mokiniams“ 

1 d. 

 

15.00 val. 

 

Šventežerio 

mokykla  

2 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Odeta Intė, 

mediatorė 

Lazdijų r. 

Šventežerio 

mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

4. 40 ak. val. KT programos 

„Pagalbos teikimo ir mokymo(si) 

2 d. 

12.00 val. 

Vilniaus 

pedagoginė 
Grupė suformuota 

http://www.svietimocentras.lt/


nuotoliniu būdu iššūkiai ir 

galimybės“ 

 

I modulis. Seminaras „Pagalba 

krizės ir savižudybės atveju, kai 

nėra galimybės susitikti“ 

5 d. 

12.00 val. 

psichologinė 

tarnyba  

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Prof. Nida 

Žemaitienė, 

psichologė 

 

Psichologams ir 

socialiniams 

pedagogams 

 

5. 

Mokymai  „Emocijos. Kaip 

atpažinti, paleisti, valdyti ir apie 

jas kalbėtis?“ 

1 grupė 

6 ir 8 d. 

17.00 val. 

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rasa Birietė, kūno 

ir judesio 

terapeutė, Vilniaus 

Universiteto 

dėstytoja 

Visiems 

besidomintiems  
 

2 grupė 

15  ir 22 d. 

17.00 val. 

6. 

Mokymai  „Sąmoningo 

kvėpavimo praktikos nuovargio 

ir perdegimo įveikai“ 

1 grupė 

6 , 13, 20 ir 27 

d. 

12.00 val. 

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ligita Ilgutytė, 

medicinos 

gydytoja, 

sertifikuota 

kvėpavimo 

terapijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

 

2 grupė 

6 , 13, 20 ir 27 

d. 

17.00 val. 

7. 

40 ak. val. KT programos 

„Pagalbos teikimo ir mokymo(si) 

nuotoliniu būdu iššūkiai ir 

galimybės“ 

 

II modulis. Seminaras „Mokymų 

vedimas nuotoliniu būdu (I 

dalis)“ 

6 d. 

10.00 val. 

Vilniaus 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba  

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Tautvydas Šabūnas 

 

Psichologams ir 

socialiniam s 

pedagogams 

Grupė suformuota 

 

7 d. 

10.00 val. 

8. 

Mokymai  „Neuropratimai 

išvedantys iš streso“ 

1 grupė 

7 ir 14 d.  

15.00 val.  

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Aina Pakeltė, kūno 

terapeutė 

Visiems 

besidomintiems  

 

2 grupė 

21 ir 28 d.  

15.00 val.  



9. 

Mokymai  „Kas yra panikos 

ataka? Praktiniai mokymai 

patiriantiems panikos atakas ar 

artimiesiems.“ 

1 grupė 

7 d.  

12.00 val.  

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ugnė Vosylė, 

medicinos 

psichologė 

Visiems 

besidomintiems  

 

2 grupė 

7 d.  

12.00 val.  

10. 

40 ak. val. KT programos 

„Nepilnamečių administracinės 

atsakomybės ypatumai“ 

 

IV modulis. Seminaras „Rizikos 

veiksniai, nepilnamečiams tapti 

nusikalstamų veikų aukomis“ 

 

8 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 

 

11. 

Seminaras „Pietų aukštaičių 

(dzūkų) tarmė šiandieninės 

Europos kalbų aruode“  

 

Filmo „Dzūkija“ peržiūra 

9 d.  

12.00 val.  

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Vilija 

Ragaišienė, 

Valstybinės 

lietuvių kalbos 

komisijos 

Programų skyriaus 

vedėja, Lietuvių 

kalbos instituto 

dialektologė, Lionė 

Lapinskienė, 

Komunikacijos 

centro „Kalba. 

Knyga. Kūryba“ 

vadovė 

Etninės kultūros 

ugdytojams, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojams 

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

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


12. 

40 ak. val. KT programos 

„Pedagoginė lyderystė. Pedagogų 

kompetencijų tobulinimas ir 

į(si)vertinimas“ 

 

I modulis. Knygų pristatymas  

Alisa Miniotaitė, Ignas 

Staškevičius. „Lyderystė", Tyto 

alba.  

G. Beresnevičius. „Sukurk 

kroodilą. Kūrėjo išlaisvinimo 

idėjos", Tyto alba.  

12 d. 

14.00 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

2 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Sigitas 

Alubauskas, Kauno 

Tado Ivanausko 

progimnazijos 

direktorius, 

 Paulius 

Martinaitis, buvęs 

Kauno Juozo 

Urbšio katalikiškos 

vidurinės 

mokyklos 

direktorius 

Įvairių dalykų 

mokytojams, 

mokyklų vadovams, 

pagalbos mokiniui 

specialistams  

Nemokamai  

13. 

40 ak. val. KT programos 

„Pedagogo  iššūkiai mokant 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų“ 

 

I modulis.  

„Mokomųjų priemonių, skirtų 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų 

mokymui pristatymas ir 

aptarimas“ 

13 d. 

16.00 
Zoom.us 

platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Istorijos ir 

pilietiškumo 

mokytojams  

Nemokamai  

 

14. 

40 ak. val. KT programos 

„Pagalbos teikimo ir mokymo(si) 

nuotoliniu būdu iššūkiai ir 

galimybės“ 

 

II modulis. Seminaras „Mokymų 

vedimas nuotoliniu būdu (II 

dalis)“ 

13 d. 

10.00 val. 

Vilniaus 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba  

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Tautvydas Šabūnas 

 

Psichologams ir 

socialiniams 

pedagogams 

Grupė suformuota 

 

14 d. 

10.00 val. 

 

15. 

Mokymai  „Sunkumai šeimoje. 

Kaip kalbėti su artimaisiais ir 

vaikais?“ 

1 grupė 

14 d.  

12.00 val.  

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ugnė Vosylė, 

medicinos 

psichologė 

Visiems 

besidomintiems  

 

2 grupė 

14 d.  

17.00 val.  



16. 

40 ak. val. KT programos „VIP“ 

(Vaiko individuali pažanga) 

 

I modulis 

„Mokinių pažangos vertinimas: 

situacijos mokykloje įsivertinimo 

ir planavimo dirbtuvės“ 

15 d.  

10 val. 

Sangrūdos 

gimnazija 

8 val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Natalija 

Kaunickienė, 

Šiaulių universiteto 

doktorantė, Šiaulių 

Salduvės 

progimnazijos 

direktorė 

Sangrūdos 

gimnazijos 

mokytojams 

 

Grupė suformuota 

 

17. 

Mokymai  „Emocijos ir jų įtaka 

sveikatai. Psichosomatika.“ 

17 d.  

10.00 val.  

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ugnė Vosylė, 

medicinos 

psichologė 

Visiems 

besidomintiems  

 

 

18. 

40 ak. val. KT programos 

„Pedagoginė lyderystė. Pedagogų 

kompetencijų tobulinimas ir 

į(si)vertinimas. “ 

 

II modulis. Seminaras 

„Pedagoginio personalo 

kompetencijų portfelio 

formavimas“ 

20 d. 

11.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

3 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lijana Vėliūtė-

Balzerienė, ISM 

magistrė, lektorė 

Vadovams, 

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 

20 d. 

14.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

4 ak. val. 

Įvairių dalykų 

mokytojams, 

pagalbos mokiniui 

specialistams 

19. 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukiajam ugdymui palanki 

aplinka – iššūkiai ir galimybės“ 

 

II modulis. Seminaras  

„Mokyklos bendruomenė – 

išgirsti, suprasti, spręsti“ 

23 d. 

9.00 val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Odeta Intė, 

mediatorė 

Mokytojams, 

mokytojų 

padėjėjams, pagalbos 

mokiniui 

specialistams 

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 

20. 

40 ak. val. KT programos „IKT 

taikymo galimybės 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

 

26-29 d. 

10.00 val. 

Alytaus r. Simno 

gimnazija  

16 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Danguolė 

Kavaliauskienė, 

Simno gimnazijos 

informacinių 

technologijų vyr. 

mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 

Grupė suformuota 

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


I modulis „Google įrankių 

naudojimas pedagogo darbe“ 

 

21. 

40 ak. val. KT programos 

„Komandos galia sėkmei“ 

 

I modulis  „Pozityvių santykių 

kūrimas ir veiksminga 

komunikacija“ 

26 d. 

10.00 val. 

Alytaus r. Simno 

gimnazija  

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vygandas 

Pikčiūnas, 

asmenybės 

ugdymo ir 

meditacijos 

mokytojas, Viešo 

kalbėjimo ir 

lyderystės klubo 

įkūrėjas 

Mokyklos 

bendruomenei 
Grupė suformuota 

22. 

40 ak. val. KT programos 

„Šiandieniniai geografijos 

mokytojo iššūkiai“  

 II modulis. Praktinis seminaras 

„Ekstremali geografijos 

pamoka“ 

27 d. 

9.00 

Alytaus Šv. 

Benedikto 

gimnazija  

 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Modestas 

Raudonis, Alytaus 

miesto geografijos 

mokytojų metodi-

nio būrelio pirmi-

ninkas, geografijos 

mokytojas metodi-

ninkas, Jolita 

Noruvienė, Alytaus 

Putinų gimnazijos 

ekonomikos ir 

verslumo mokytoja 

metodininkė, 

Birutė 

Malaškevičiūtė, 

gidė, Alytaus 

turizmo 

informacijos centro 

vyr. specialistė 

Geografijos 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/


23. 

40 ak. val. KT programos 

„Pedagogo  iššūkiai mokant 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų“ 

 

II modulis. Edukacinė išvyka 

„Istorinis ir geografinis 

Suvalkijos paveldas“   

27 d. 

9.00 val. 

 

Išvyka  

 

 

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Istorijos ir 

geografijos 

mokytojams 

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

 

24. 

Mokymai  „Emocinis valgymas 

bei mitybos sutrikimai“ 

1 grupė  

28 d.  

15.00 val.  

Kėdainių 

visuomenės 

sveikatos biuras 

8  val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ugnė Vosylė, 

medicinos 

psichologė 

Visiems 

besidomintiems  

 

2 grupė 

Lapkričio 4 d. 

15.00 val.  

25. 

40 ak. val. KT programos „Etninės 

kultūros integracija į technologinio 

ugdymo programą“  

 I modulis. Edukacinė išvyka 

„Etnokultūrinės paieškos ir  

atradimai Alytuje“ 

28 d. 

9.00 val. 

 

Išvyka  

 

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Technologijų 

mokytojai, etninės 

kultūros ugdytojai. 

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

26. 

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 

registracija tel. 8-

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


318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

27. 

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 

28. 

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. 

 

METODINĖ VEIKLA  

 

ATVIROS PAMOKOS IR KITOS VEIKLOS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Atvira veikla Data Vieta Mokytojo vardas pavardė Pastabos  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros 

ir istorijos pamoka „Lazdijų kraštas ir 

Lietuva dešimtoko akimis“ 

Data ir laikas bus 

patikslinti 

 

(antra spalio 

pusė) 

Vieta bus patikslinta 

 

(planuojama Lazdijų 

kultūros centre) 

Lazdijų rajono lietuvių kalbos ir literatūros ir 

istorijos ir pilietiškumo mokytojai 

Būtina išankstinė registracija 

Lazdijų švietimo  centre, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt   

 

  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt


PASITARIMAI IR KITOS VEIKLOS 

 
Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Vieta Metodinio būrelio  pirmininkas Kuratorius Koordinatorius 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų   metodinio 

būrelio pasitarimas 

7 d.  

13.30 

val. 

Zoom.us 

platformoje 
(nuoroda bus 

atsiųsta el. 

paštu) 

Jurgita Malinauskienė, 

Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus  auklėtoja      

metodininkė                                         

Asta Zablackienė,  Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

2. 

Užsienio kalbų (vokiečių, 

anglų kalbų) ir rusų kalbos 

mokytojų metodinių būrelių  

pasitarimas 

7 d. 

15.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Ona Subačienė, Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio  anglų k. vyr. mokytoja;   

Ugnė Babkauskienė, Lazdijų r. 

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos rusų 

k. mokytoja  

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

3. 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

8 d. 

14.30 

val.  

Lazdijų 

švietimo 

centras 

 

Judita Dzevyžienė,                       

Lazdijų švietimo centro socialinė 

pedagogė 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Judita Dzevyžienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

socialinė pedagogė 

4. 

Mokyklų vadovų 

pavaduotojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

8 d. 

15.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

 Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

5. 

Mokyklos bibliotekininkų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

12 d.  

13.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Akvilė Margelienė,  mokyklos darželio 

„Kregždutė“ bibliotekininkė 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

6. 

Geografijos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

12 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Gediminas Kanapickas, Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

geografijos mokytojas metodininkas 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

7. 

Etninės kultūros ugdytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

13 d.  

14.30 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Roma Juškauskienė, Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

lietuvių kalbos ir etninės kultūros 

mokytoja metodininkė 

Neringa Rasiulienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė etnokultūrai 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

8. 

Informacinių technologijų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

13 d.  

13.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Juozas Černeckas,  Lazdijų r. Veisiejų  

Sigito Gedos gimnazijos informacinių 

technologijų  mokytojas metodininkas 

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

9. 

Gamtamokslinio ugdymo 

(biologijos, chemijos, 

fizikos) mokytojų 

14 d. 

15.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Gintutė Durtinevičienė, Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė 

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 



metodinių būrelių  

pasitarimas 

Irena Tarasevičienė, Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

chemijos mokytoja metodininkė 

Algis Ragelis,  Lazdijų r. Veisiejų 

Sigito Gedos gimnazijos fizikos  

mokytojas  metodininkas 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

10. 

Muzikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

20 d.  

15.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Audrius Kričena, Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos Aštriosios 

Kirsnos ir  Krosnos skyrių muzikos 

vyr. mokytojas 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

 

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) 

5 – 20 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 40 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 

12 – 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 

Kursų kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari kursų  

kaina 40 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

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


29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 

(Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2018 m. 

birželio 25 d. įsakymo Nr. V-

598 redakcija) 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt   

3. 

Nuotoliniai kursai  

„Kurkime nuotraukų koliažus 

paprastai“ 

19 – 31 d.  

 

40 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

Kursų kaina 38 Eur 

 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIŲ PROGRAMA 

 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatorius Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto 

mokslo metų pradžios šventė 

 „Pozityvas – mano gyvenimo variklis“ 

1 d.  

14.00 val. 

Lazdijų kultūros 

centras 

(Vilniaus g. 6) 

 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Nijolė Narmontaitė, 

aktorė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams, 

Lazdijų r. 

senjorams 

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

2. 

 „Sveikatingumo mankštos“ Pirmadieniais, 

ketvirtadieniais 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

Dzūkų g. 1  

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Anatolijus Mikutovskis, 

Lietuvos Pietvakarių 

tinklinio asociacijos 

prezidentas  

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

3. 

Sveikatingumo programa 

„Linijiniai šokiai“  

Antradieniais, 

ketvirtadieniais 

11.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Saiva Stankevičienė, 

sveikatingumo trenerė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

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


4. 

TAU  ansamblio programa „Folkloro 

skrynia“ 

Trečiadieniais ir 

ketvirtadieniais  

11.30 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

3 val.   

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Birutė Vžesniauskienė, 

ansamblio vadovė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

5. 

Paskaita „Efektyvus bendravimas ir 

streso valdymas“ 

20 d. 

11.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5  val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Roma Paukštienė, 

lektorė, 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

6. 

Paskaita  

„Efektyvus bendravimas ir streso 

valdymas“ 

20 d. 

14.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1,5 val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Roma Paukštienė, 

lektorė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

7. 

Paskaita 

 „Gyvenimo vadyba pagal Mikę 

Pūkuotuką“ 

22 d. 

10.00 val.  

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1,5 val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lidija Laurinčiukienė, 

lektorė, švietimo ir 

verslo konsultantė, 

nepriklausoma 

žurnalistė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

8. 

Paskaita 

 „Gyvenimo vadyba pagal Mikę 

Pūkuotuką“ 

22 d. 

13.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5  val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lidija Laurinčiukienė, 

lektorė, švietimo ir 

verslo konsultantė, 

nepriklausoma 

žurnalistė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

9. 

„Fizinės sveikatos stiprinimas. Fizinis 

aktyvumas ir jo poveikis sveikatai. 

Mankštos“ 

 

28 d. 

11.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Edita Kulikauskienė, 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

10. 

Paskaita 

„Ar gali literatūra išgelbėti pasaulį  ?“ 

 

23 d. 

11.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Liutauras Degėsys, 

filosofas, rašytojas, 

poetas 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 



11. 

Paskaita 

„Literatūra ir gyvenimas: vakar, 

šiandien, rytoj“ 

 

23 d. 

13.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5 val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Liutauras Degėsys, 

filosofas, rašytojas, 

poetas 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

12. 

„Fizinės sveikatos stiprinimas. Fizinis 

aktyvumas ir jo poveikis sveikatai. 

Mankštos“ 

 

28 d. 

14.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1,5  val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Edita Kulikauskienė, 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

13. 

Edukacinė įšvyka į Šalčininkus. 

Norviliškių pilis, Medininkų pilis, 

Nemėžio mečetės ir totorių 

bendruomenės lankymas.  

29 d.  

7.30 val.  

Išvyka  

 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rasa Kasperaitienė, 

gidė, kelionių 

organizatorė 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

14. 

Menų kūrybinių dirbtuvių programa  

„Tapyba ant šilko“ 
Penktadieniais 

10.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

2 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rita Vaickelionienė, 

Lazdijų meno mokyklos 

dailės mokytoja 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

15. 

Menų kūrybinių dirbtuvių programa  

„Tapyba ant šilko“ 
Antradieniais 

17.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

3 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ala Dumbliauskienė, 

dailės mokytoja 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

16. 

Menų kūrybinių dirbtuvių programa 

“Keramika” 

Antradieniais 

17.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

3 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Valdas Dumbliauskas,  

dailės mokytojas 

Lazdijų trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja 

Lazdijų r. 

savivaldybė 

 

  



KONSULTACIJOS 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijos tema Data Vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 Konsultacijos  Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo klausimais 

Pagal poreikį Lazdijų švietimo 

centras 

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 

(8 318) 51779, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt  

2. 

Konsultacijos Neformaliojo vaikų švietimo programų 

rengimo klausimais 

Pagal poreikį Lazdijų švietimo 

centras 

Eglė Mačionienė, Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. (8 

318) 51779, el.p.  

egle.macioniene@lazdijai.lt    

3. 

Konsultacijos mokytojų padėjėjams „Mokytojo 

padėjėjo vaidmuo mokykloje“ 

Pagal poreikį Mokykla, Lazdijų 

švietimo centras 

Žaneta Burbulevičienė, Lazdijų 

švietimo centro logopedė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 8 

67537824, el.p.  

zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt 

4. Konsultacija „Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos rengimas“ 
Laikas bus 

suderintas 

individualiai 

Lazdijų r. 

Šventežerio mokykla 

 

Eglė Mačionienė, Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

 

 

 

 
5. Konsultacija „Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos rengimas“ 
Laikas bus 

suderintas 

individualiai 

Lazdijų r. Veisiejų 

Sigito Gedos 

gimnazija  

 

Eglė Mačionienė, Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

 

6. Konsultacija „Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos rengimas“ 
Laikas bus 

suderintas 

individualiai 

Lazdijų mokykla – 

darželis  „Vyturėlis“ 

Eglė Mačionienė, Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

 

 

Pažymėjimai: seminaruose dalyvavusiems  išduodamas pažymėjimas. 

Norinčius dalyvauti renginiuose, prašome registruotis, naudojantis internetinėje svetainėje esančia registracija, tel.: (8 318) 51779, 8 62022542 arba 

www.semiplius.lt 

 

 

Direktorė                       Eglė Mačionienė  

mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:egle.macioniene@lazdijai.lt
mailto:zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt
http://www.semiplius.lt/

