
     

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. LŠCV3-53 

 

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

 

2020 M. GRUODŽIO  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 

Supervizijos  1 grupė 

1, 15 d. 

9.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Inga Ostrauskienė, 

supervizorė 

Socialiniams 

darbuotojams  

Grupė suformuota 

2 grupė 

1, 15 d. 

13.00 val. 

2 

40 ak. val. KT programos  

„Netradicinės ugdomosios 

veiklos ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

 

II modulis. Integruotas 

muzikos, dailės ir anglų 

kalbos  projektas ,,Piešiu 

muziką“ 

1-10 d. Vieta bus nurodyta 

registracijos metu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Ikimokyklinio,  

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

Registruotis el. 

paštu  

vyturelis.lazdijai@

gmail.com  

3 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinės pamokos 

tobulinimas: nuo mokinių 

į(si)traukimo iki į(si)vertinimo“ 

 

2 d. 

12.30 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rasa Nedzinskaitė 

Mačiūnienė, VDU 

Švietimo akademijos 

lektorė, švietimo 

konsultantė 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota  

http://www.svietimocentras.lt/
mailto:vyturelis.lazdijai@gmail.com
mailto:vyturelis.lazdijai@gmail.com


II modulis. Seminaras 

„Aktyvieji mokymo(si) 

metodai: kas, kam ir kodėl?“ 

4 

40 ak. val. KT programos 

„Komandos galia sėkmei“ 

 

III modulis . Seminaras 

„Bendradarbiavimas - 

besimokančios organizacijos 

sėkmės pagrindas“ 

3 d.  

9.30 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vytautas Gaidamavičius 

– mokymų treneris, verslo 

organizacijų konsultantas, 

sertifikuotas kaučingo 

specialistas 

Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

5 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinės pamokos vadyba“ 

I modulis. Seminaras 

„Šiuolaikinė pamoka pagal 

Geros mokyklos koncepciją“ 

3 d. 

12.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Olivija Saranienė, NMVA 

vadovaujančioji išorės 

vertintoja 

Butrimonių 

gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

6 

40 ak. val. KT programos 

„Motyvacijos stiprinimas“ 

 

II modulis. Seminaras 

„Motyvacija ir 

savimotyvacija“ 

 

4 d. 

10.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

8 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lidija Laurinčiukienė, 

lektorė, švietimo ir verslo 

konsultantė, nepriklauso-

ma žurnalistė 

Šeštokų 

mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota  

7 

Mokymai  

„Konfliktinių situacijų 

valdymas paslaugų gavėjų 

artimoje aplinkoje“ 

4 d. 

11.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Asta Blandė, psichologė Socialiniams 

darbuotojams  

Grupė suformuota 

8 

40 ak. val. KT programos  

„Netradicinės ugdomosios 

veiklos ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

 

III modulis. Virtuali paroda 

„Šviečianti Kalėdų pasaka“ 

7 -11d. Vieta bus nurodyta 

registracijos metu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

Registruotis el. 

paštu 

ramune.zukausk@g

mail.com , tel. 

867773669. 

mailto:ramune.zukausk@gmail.com
mailto:ramune.zukausk@gmail.com


9 

Mokymai 

,,Bendradarbiavimas, 

konfliktų valdymas ir efektyvi 

komunikacija“ 

8 d. 

9.00 val 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

8 val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vytautas Gaidamavičius 

– mokymų treneris, verslo 

organizacijų konsultantas, 

sertifikuotas kaučingo 

specialistas 

Potencialiems  ir 

esamiems vietos 

projektų paraiškų 

teikėjams, 

visiems 

besidomintiems  

Grupė suformuota 

10 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinės pamokos vadyba“ 

I modulis. Seminaras 

„Šiuolaikinė pamoka pagal 

Geros mokyklos koncepciją“ 

8 d. 

12.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Olivija Saranienė, NMVA 

vadovaujančioji išorės 

vertintoja 

Jungėnų 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

11 

40 ak. val. KT programos „VIP“ 

(Vaiko individuali pažanga) 

 

III modulis. Seminaras   

„Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokose“ 

10 d.  

 

12.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Natalija Kaunickienė, 

Šiaulių universiteto 

doktorantė, Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

direktorė 

Sangrūdos 

gimnazijos 

mokytojams 

 

Grupė suformuota 

 

12 

40 ak. val. KT programos 

„Etninės kultūros integracija 

įvairiuose mokomuosiuose 

dalykuose“ 

III modulis. Seminaras 

„Lietuvių liaudies dainų 

mitologija. Simboliai ir 

simbolių struktūra“ 

 

11 d. 

14.00 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 

Kultūros centro 

darbuotojams, 

muziejininkams, 

įvairių dalykų 

mokytojams, 

etninės kultūros 

ugdytojams 

Seminaras   

finansuojamas iš  

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

etninės kultūros 

išsaugojimo ir 

puoselėjimo 

programos 

13 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukios mokymosi aplinkos 

kūrimas mokykloje 

vadovaujantis vertybinėmis 

nuostatomis“ 

 

I modulis „Įtraukiojo ugdymo 

samprata: vertybės, ugdymo 

strategijos“ 

14 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Loreta Kačiušytė 

Skramtai – soc. mokslų 

daktarė, BUM  išorės 

vertintoja, mokyklų 

tobulinimo partnerė, 

mokyklų vadovų mentorė.  

Laura Stepanauskienė – 

matematikos mokslų 

magistrė, švietimo 

lyderystės konsultantė, 

ugdomojo vadovavimo 

Mokyklų 

bendruomenėms, 

komandoms 

įvairių dalykų 

mokytojams ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

(preliminari kaina – 

15-20 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt  

http://www.semiplius.lt/


(koučingo) specialistė  

14 

40 ak. val. KT programos  

Lietuvių kalbos mokymo 

teoriniai ir praktiniai aspektai“ 

II modulis. Seminaras 

„Sintaksės mokymo 

mokykloje metodai ir 

principai“ 

14 d. 

14.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

6 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.) 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

15 

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. 

15 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

60 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Įvairių dalykų 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

30,00 Eur. 

22 d. 

13.00 val.  

29 d. 

9.00 val. 

30 d. 

9.00 val. 

16 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinės pamokos 

tobulinimas: nuo mokinių 

į(si)traukimo iki į(si)vertinimo“ 

 

III modulis. Seminaras 

„Į(si)vertinimas ir individuali 

mokinio pažanga 

besimokančiojo ūgčiai“ 

16 d. 

12.30 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rasa Nedzinskaitė 

Mačiūnienė, VDU 

Švietimo akademijos 

lektorė, švietimo 

konsultantė 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota  

17 

40 ak. val. KT programos 

„Pagalba vaiko sėkmei. 

Įtraukiojo ugdymo realybė ir 

galimybės“ 

I modulis. Seminaras 

 

16 d. 

14.00 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 

Įvairių dalykų 

mokytojams, 

mokyklų 

bendruomenėms, 

visiems 

Seminaro kaina 10 

Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

http://www.semiplius.lt/


„Kaip išmatuoti įtraukiojo 

ugdymo efektyvumą?“ 

lektorė besidomintiems www.semiplius.lt  

18 

Seminaras  

 

„Psichologinė trauma. Ką 

svarbu žinoti? Kaip atpažinti 

ir kaip padėti?“ 

16 d. 

14.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Visiems 

besidomintiems  

Nemokamai 

 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-614-

53110 

19 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukios mokymosi aplinkos 

kūrimas mokykloje 

vadovaujantis vertybinėmis 

nuostatomis“ 

 

I modulis „Įtraukiojo ugdymo 

samprata: vertybės, ugdymo 

strategijos“ 

17 d. 

14.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Loreta Kačiušytė 

Skramtai – soc. mokslų 

daktarė, BUM  išorės 

vertintoja, mokyklų 

tobulinimo partnerė, 

mokyklų vadovų mentorė.  

Laura Stepanauskienė – 

matematikos mokslų 

magistrė, švietimo 

lyderystės konsultantė, 

ugdomojo vadovavimo 

(koučingo) specialistė  

Kidulių 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

20 

40 ak. val. KT programos 

„Efektyvių mokymosi metodų 

pažinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo/mokymo 

turinį“ 
 

I modulis. Seminaras 

„Pažintis su atminties 

technikomis“ 

17 d. 

14.00 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  

21 

40 ak. val. KT programos 

„Etninės kultūros integracija 

įvairiuose mokomuosiuose 

dalykuose“ 

 

IV modulis. Paskaita 

„Kryždirbystės amato 

tradicijos Lazdijų krašte“ 

18 d. 

13.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

1 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Jūratė Paciukonienė, 

Lazdijų krašto muziejaus- 

Laisvės kovų muziejaus 

padalinio vyr. 

muziejininkė  

Kultūros centro 

darbuotojams, 

muziejininkams, 

įvairių dalykų 

mokytojams, 

etninės kultūros 

ugdytojams 

Nemokamai  

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


22 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukios mokymosi aplinkos 

kūrimas mokykloje 

vadovaujantis vertybinėmis 

nuostatomis“ 

 

II  modulis „Destruktyvus 

mokinių elgesys,  jų valdymo 

strategijos“ 

21 d. 

13.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Loreta Kačiušytė 

Skramtai – soc. mokslų 

daktarė, BUM  išorės 

vertintoja, mokyklų 

tobulinimo partnerė, 

mokyklų vadovų mentorė.  

Laura Stepanauskienė – 

matematikos mokslų 

magistrė, švietimo 

lyderystės konsultantė, 

ugdomojo vadovavimo 

(koučingo) specialistė, 

Eglė Saikauskienė – soc. 

mokslų magistrė, spec. 

pedagogė metodininkė 

Mokyklų 

bendruomenėms, 

komandoms 

įvairių dalykų 

mokytojams ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

(preliminari kaina – 

15-20 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt  

23 

40 ak. val. KT programos „VIP“ 

(Vaiko individuali pažanga) 

 

IV modulis. Seminaras   

„Asmenybės ūgtis klasės 

vadovo veiklos kontekste“ 

22 d.  

 

12.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Natalija Kaunickienė, 

Šiaulių universiteto 

doktorantė, Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

direktorė 

Sangrūdos 

gimnazijos 

mokytojams 

 

Grupė suformuota 

 

24 

40 ak. val. KT programos 

„Mokytojų mokymosi 

akademija“ 
 

II modulis. Konsultacija  

„Mokytojų mokymosi 

akademijos susitarimai ir 

gairės“ 

28 d. 

10.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

 

1 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

Įvairių dalykų 

mokytojams 

Grupė suformuota 

 

25 

40 ak. val. KT programos „VIP“ 

(Vaiko individuali pažanga) 

 

V modulis. Seminaras   

„Individualios mokinių 

pažangos sistema mokykloje“ 

30 d.  

 

9.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu) 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Natalija Kaunickienė, 

Šiaulių universiteto 

doktorantė, Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

direktorė 

Sangrūdos 

gimnazijos 

mokytojams 

 

Grupė suformuota 

 

26 
Anglų kalbos kursai  Renkama grupė Lazdijų švietimo 

centras 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Onutė Subačienė, Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos anglų kalbos 

Visiems 

besidomintiems 

Kaina priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus. 

http://www.semiplius.lt/


64 ak. val. mokytoja metodininkė  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 

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 

 

  

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“ 

 

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) 

1 – 30 d.  

 

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 

90 Eur. Būtina 

išankstinė registracija 

tel. 8-318-51779, 8-620-

22542,  

www.semiplius.lt 

 El. paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt   

2.  

Nuotoliniai kursai  

 

„PhotoStage“ skaidrių 

programinės įrangos 

apžvalga“ 

1 -18 d. 20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems besidomintiems Kursų kaina priklausys 

nuo dalyvių skaičiaus. 

Preliminari kursų kaina 

20 Eur. Būtina 

išankstinė registracija 

tel. 8-318-51779, 8-620-

22542,  

www.semiplius.lt   

El. paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt   

3. 

Kursai 

 

„Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

programa“ (technologinė 

dalis) 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. kovo 

1 – 22 d.  

 

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
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) 

4. 

Nuotoliniai kursai  

 

„Nuotraukų ir filmukų kūrimo 

redaktoriai, paprastai“ 

7 -22 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems besidomintiems Kursų kaina priklausys 

nuo dalyvių skaičiaus. 

Preliminari kursų kaina 

20 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“ 

 11-29 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 

6. 

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 – 31 d.  

  

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


7. 

Nuotoliniai kursai  

 

„Kurkime nuotraukų koliažus 

paprastai“ 

 14-31 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 36 Eur 

8. 

Nuotoliniai kursai  

 

„Automatinio testavimo 

programos“ 

 14-31 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 36 Eur 

 

 

METODINĖ VEIKLA  

 
PASITARIMAI IR KITOS VEIKLOS 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Vieta Metodinio būrelio  pirmininkas Kuratorius Koordinatorius 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Psichologų ir socialinių 

pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas 

9 d. 

 

10.00 

val. 

Zoom.us 

platformoje  

Daiva Česnulevičienė, Lazdijų 

švietimo centro psichologė,  

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 

 

 

 

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  

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
mailto: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 

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

