
 

     

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. LŠCV3-44 

 

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

 

2020 M. LAPKRIČIO  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. 

40 ak. val. KT programos  

„Netradicinės ugdomosios 

veiklos ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

 

I modulis. Muzikinė 

edukacinė veikla „Labas man 

ir tau“ 

3 - 27 d. 

 

Vieta bus nurodyta 

registracijos metu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupės Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

Registruotis  el. 

paštu: 

vyturelis.lazdijai

@gmail.com; 

2. 

40 ak. val. KT programos 

„Pagalbos teikimo ir 

mokymo(si) nuotoliniu būdu 

iššūkiai ir galimybės“ 

 

I modulis. Seminaras „Streso 

valdymas švietimo pagalbos 

specialistų darbe“  

3 ir 10 d. 

12.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

 

8 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Roman Juchnevič 

psichologas 

 

Vilniaus 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

specialistams 

Grupė 

suformuota 

 

3. 

40 ak. val. KT programos  

Lietuvių kalbos mokymo 

teoriniai ir praktiniai aspektai“ 

I modulis. Seminaras 

„Lietuvių kalbos skyrybos 

naujovės: teorija ir praktika“ 

9 – 10 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

9 d. 2 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laimutė Bučienė, VDU 

Švietimo akademijos 

Mokytojų rengimo 

instituto docentė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių 

skaičiaus. 

(preliminari 

kaina – 25-30 

Eur.) 

http://www.svietimocentras.lt/


10 d. 2 ak. val. 

 

 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt 

4. 

40 ak. val. KT programos 

„Skaitmeninių priemonių 

naudojimas ugdymo procese“ 

I modulis „Ugdymo proceso 

organizavimas naudojant 

Microsoft Office 365“ 

9 – 20 d. 

Preliminarus 

laikas  

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

10 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupės Mokyklų 

bendruomenėms 

Preliminari 

seminaro kaina – 

20 Eur. 

5. 

40 ak. val. KT programos „IKT 

taikymo galimybės 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

 

I modulis „Google įrankių 

naudojimas pedagogo darbe“ 

9 - 30 d. 

 

13.00 val. 

Alytaus r. Simno 

gimnazija  

arba 

 Zoom.us platformoje 

 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Danguolė 

Kavaliauskienė, Simno 

gimnazijos informacinių 

technologijų vyr. 

mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

Grupė 

suformuota 

6. 

Supervizijos  1 grupė 

 

10, 24 d. 

9.00 val. 

Lazdijų socialinių 

paslaugų centras  

arba  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Inga Ostrauskienė, 

supervizorė 

Socialiniams 

darbuotojams  

Grupė 

suformuota 

2 grupė 

 

10, 24 d. 

13.00 val. 

7. 

40 ak. val. KT programos 

„Etninės kultūros integracija 

įvairiuose mokomuosiuose 

dalykuose“ 

 

I modulis. Etnokultūrinis-

kūrybinis projektas „Žibintų 

šviesoje“ 

11 – 18 d. 

 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija  

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė Jurgita 

Malinauskienė  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

Registruotis  el. 

paštu:jurgamalia

nuska@gmail.co

m; tel.: 

8 318 58343 



8. 

40 ak. val. KT programos 

„Mokytojų mokymosi 

akademija“ 

I modulis. Seminaras 

„Mokytojų akademija – 

mokomės kartu, mokomės 

vieni iš kitų“ 

13 d. 

13.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rita Vaigauskienė, 

Radviliškio r. sav. 

švietimo ir sporto 

paslaugų centro 

Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo 

skyriaus vedėja 

Įvairių dalykų 

mokytojams 

Seminaras 

finansuojamas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

programos 

lėšomis 

9. 

40 ak. val. KT programos 

„Mokymasis 

eksperimentuojant“ 

I modulis. Seminaras 

„Mokymasis 

eksperimentuojant 

ikimokykliniame, 

priešmokykliniame ir 

pradiniame ugdyme“ 

17 d. 

13.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Monika Mažintienė, 

neformalaus ugdymo 

mokytoja  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojams  

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 

10. 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinės pamokos 

tobulinimas: nuo mokinių 

į(si)traukimo iki į(si)vertinimo“ 

 

I modulis. Seminaras 

 „Mokinių į(si) traukimas į 

mokymo(si) procesą kaip 

sąlyga mokymosi pažangai“ 

18 d. 

12.30 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rasa Nedzinskaitė 

Mačiūnienė, VDU 

Švietimo akademijos 

lektorė, švietimo 

konsultantė 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos  

bendruomenei 

Grupė 

suformuota  

11. 

40 ak. val. KT programos 

„Etninės kultūros integracija 

įvairiuose mokomuosiuose 

dalykuose“ 

II modulis. Seminaras 

„Tautoraštis. Tautinių raštų 

simbolika, tautinių raštų 

 

19 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Virginijus Kašinskas,  

Vilniaus dailės 

akademijos Kauno 

fakulteto docentas 

Įvairių dalykų 

mokytojams, 

etninės kultūros 

ugdytojams 

Seminaras   

finansuojamas iš  

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

etninės kultūros 

išsaugojimo ir 

puoselėjimo 

programos 



naudojimas prigimtinėje 

kultūroje ir papročiuose“ 

12. 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukiajam ugdymui palanki 

aplinka – iššūkiai ir galimybės“ 

 

IV modulis. Konsultacija 

„Kalbos garsų įtvirtinimas 

rišlioje kalboje“ 

23 d. 

13.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

2 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Eglė Šliauterienė, 

logoterapeutė, knygų 

autorė 

 

Logopedams ir 

specialiesiems 

pedagogams 

Nemokamai  

13. 

40 ak. val. KT programos 

„Efektyvių mokymosi metodų 

pažinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo/mokymo 

turinį“ 

 

I modulis. Seminaras 

„Pažintis su atminties 

technikomis“ 

24 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Henrikas Šalūga, verslo 

vadybos specialistas, 

daugkartinis Lietuvos π 

čempionatų nugalėtojas, 

įmonės „Atminties 

akademija“ vadovas 

Įvairių dalykų 

mokytojams, 

mokyklų 

bendruomenėms 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių 

skaičiaus. 

(preliminari 

kaina - 30-35 

Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt 

14. 

40 ak. val. KT programos 

„Motyvacijos stiprinimas“ 

 

I modulis. Seminaras 

„Motyvacija ir 

savimotyvacija“ 

 

25 d. 

10.00 val.  

Šeštokų mokykla 

arba  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lidija Laurinčiukienė, 

lektorė, švietimo ir verslo 

konsultantė, nepriklauso-

ma žurnalistė 

Mokyklos 

bendruomenei 

Grupė 

suformuota  

15. 

40 ak. val. KT programos 

„Pedagoginė lyderystė. 

Pedagogų kompetencijų 

tobulinimas ir į(si)vertinimas“ 

 

III modulis. Knygų 

pristatymas  

Robinson, Ken, Lou, Aronica. 

ATRASK SAVO STICHIJĄ: 

25 d. 

14.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

arba  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

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  



pažink save ir atrask savo 

pašaukimą, Alma litera.  

Janiūnaitė, Brigita. 

Edukacinių inovacijų diegimo 

atvejai, KTU.  

16. 

40 ak. val. KT programos 

„Pagalba vaiko sėkmei. 

Įtraukiojo ugdymo realybė ir 

galimybės“ 

I modulis. Seminaras 

„Kaip išmatuoti įtraukiojo 

ugdymo efektyvumą?“ 

 

25 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Gintarė Pugačiauskaitė 

Vilniaus Jono 

Basanavičiaus 

progimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja, Šv. 

Ignaco Lojolos kolegijos 

lektorė 

Įvairių dalykų 

mokytojams, 

mokyklų 

bendruomenėms, 

visiems 

besidomintiems 

Seminaro kaina 

10 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-

614-53110 arba 

www.semiplius.lt 

17. 

Seminaras 

Efektyvi komunikacija 

kasdien – sėkmei ir 

bendradarbiavimui 

26 d. 

13.00 val.  

Priklausomai nuo 

epidemiologinės 

situacijos seminaras 

gali vykti nuotoliniu 

būdu  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dalia Kutraitė-

Giedraitienė, LRT tarybos 

narė, žurnalistė, laidų 

vedėja 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

specialistams  

Grupė 

suformuota  

18. 

40 ak. val. KT programos „VIP“ 

(Vaiko individuali pažanga) 

 

II modulis. Konsultacija  

„Pamokos, orientuotos į 

individualią mokinių pažangą, 

planavimas ir organizavimas“ 

26 d.  

14.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

4 ak. val.  

 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Natalija Kaunickienė, 

Šiaulių universiteto 

doktorantė, Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

direktorė 

Sangrūdos 

gimnazijos 

mokytojams 

 

Grupė 

suformuota 

 

19. 

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-

318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt 

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


20. 

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 

21. 

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 

30.00 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. 

 „Sveikatingumo 

mankštos“ 

Pirmadieniais, 

ketvirtadieniais 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

Dzūkų g. 1  

1 val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Anatolijus 

Mikutovskis, 

Lietuvos Pietvakarių 

tinklinio asociacijos 

prezidentas  

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

2. 

Sveikatingumo 

programa 

„Linijiniai šokiai“  

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 raj. 

savivaldybė 



3. 

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 raj. 

savivaldybė 

4. 

Paskaita 

 „Emocinė sveikata ir 

jos palaikymas“ 

10 d. 

11.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5  val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Indrė Kazlauskaitė, 

lektorė, psichologė 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

5. 

Paskaita 

 „Emocinė sveikata ir 

jos palaikymas“ 

10 d. 

13.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1,5  val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Indrė Kazlauskaitė, 

lektorė, psichologė 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

6. 

Paskaita 

„Susitikimas su Sigute 

Ach. Apie kūrybą, 

sparnus ir nerimtumą“ 

17 d. 

11.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5  val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Sigutė Ach,  

dailininkė, knygų 

iliustratorė, rašytoja. 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

7. 

Paskaita 

„Susitikimas su Sigute 

Ach. Apie kūrybą, 

sparnus ir nerimtumą.“ 

17 d. 

13.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1,5  val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Sigutė Ach,  

dailininkė, knygų 

iliustratorė, rašytoja. 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

8. 

Paskaita 

 „Gyvenimo vadyba 

pagal Mikę 

Pukuotuką“ 

19 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 raj. 

savivaldybė 

9. 

Paskaita 19 d. 

10.00 val 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

Lidija Laurinčiukienė, 

lektorė, švietimo ir 

verslo konsultantė, 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 



 „Gyvenimo vadyba 

pagal Mikę 

Pukuotuką“ 

1,5 val. švietimo centro 

metodininkė 

nepriklausoma 

žurnalistė 

10. 

Paskaita - susitikimas 

su Dalia Kutraite  

 

“Škac, Baime, visados 

škac arba kaip 

nepasimesti 

pasimetusiame 

pasaulyje?” 

  
 

26 d. 

10.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

1,5 val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Dalia Kutraitė-

Giedraitienė, LRT 

tarybos narė, 

žurnalistė, laidų 

vedėja 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

11. 

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 mokytoja 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

12. 

Menų kūrybinių 

dirbtuvių programa  

„Tapyba ant šilko“ 

Penktadieniais 

17.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

2 val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Ala Dumbliauskienė, 

dailės mokytoja 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

13. 

Menų kūrybinių 

dirbtuvių programa 

„Keramika“ 

Penktadieniais 

17.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

2 val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Valdas Dumbliauskas,  

dailės mokytoja 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams  

Veiklas finansuoja Lazdijų raj. 

savivaldybė 

 

 

 

 

 



 

 

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“ 

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 – 30  d.  

 

Lazdijų švietimo 

centras 

80 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 80 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“ (teorinė 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 – 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 40 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt   

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


3. 

Nuotoliniai kursai  

„Automatinio testavimo 

programos“ 

9 –27 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 36 Eur 

4. 

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) 

9 – 25 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  

5.  

Nuotoliniai kursai  

„Interaktyvių pamokų 

taikymas ugdymo procese“ 

 16-30 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 36 Eur. 
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ATVIROS PAMOKOS IR KITOS VEIKLOS 

Eil. 

Nr. 

Atvira veikla Data Vieta Mokytojo vardas pavardė Pastabos  

1 2 3 4 5 6 

1. 

40 ak. val. KT programos „Etninės 

kultūros integracija į technologinio 

ugdymo programą“  

II modulis atvira technologijų 

pamoka ,,Audimo tradicijos ir 

šiandiena. Juostų audimas. Juostų 

apmetimas, nyčių rinkimas. Dvinytis 

audimas. Raštų simbolika“ 

27 d.  

5 pamoka  

Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija  

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 

technologijų mokytoja Asta Černeckienė 

Būtina išankstinė registracija, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt arba 

semiplius.lt    

 

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 „Mokyklos veiklos refleksija 

aukštesnei  švietimo kokybei užtikrinti“ 

Laikas bus 

suderintas 

individualiai 

Mokykla 

 

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, 8 650 82803, 8 699 98815 arba 

www.semiplius.lt 

 

Direktorė                  Eglė Mačionienė 
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