
 

     

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. LŠCV3-7 

 

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

 

2020 M. VASARIO  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 

Anglų kalbos kursai A1.1 lygiu 
Antradieniais 

ir 

ketvirtadienia

is 17.30 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

64 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Onutė Subačienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimna-

zijos anglų kalbos 

mokytoja metodi-

ninkė  

Visiems 

besidomintiems 

Grupė suformuota 

2 

Seminaras 

„Motyvuojančio pokalbio 

taikymas darbe su paaugliais“ 

6 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Romalda 

Stasionienė, 
psichologė 

Psichologams, 

socialiniams 

darbuotojams, 

socialiniams 

pedagogams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari semi-

naro kaina 20-22 

Eur. Būtina išanks-

tinė registracija tel. 

8-318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt 

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


3 

 Lyderių klubo susitikimas 

 

11 d. 

14.00 val.    

Lazdijų švietimo 

centras 

Eglė Mačionienė, 

Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

 Švietimo 

bendruomenės 

nariams 

 

4 

Seminaras  

„Psichinės sveikatos 

kompetencijos bendrojo ugdymo 

mokyklose“ 

17- 27 

10.00 val. 

Žaslių pagrindinė 

mokykla 

40 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė 
sertifikuota asme-

nybės raidos –W. 

Torbert veiksmo 

logikų ir tyrinėji-

mo veiksme lek-

torė, organizacinių 

pokyčių konsultan-

tė. 

Žaslių pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

5 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei 

visuomenei“ 

I modulis. Seminaras 

„Metodų įvairovė“ 

17 d. 

12.00 val. 

Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazija 

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dalė 

Mališauskienė, 

Liudmila 

Smolskaja, 
Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazijos 

mokytojos  

Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

6 

40 ak. val. KT programos 

„Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei 

visuomenei“ 

II modulis. Seminaras 

„Kūrybinių įgūdžių ir kritinio 

mąstymo lavinimas pamokose“ 

18 d. 

12.00 val.  

Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazija  

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dalė 

Mališauskienė, 

Liudmila 

Smolskaja, 
Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazijos 

mokytojos  

Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

7 

Seminaras  

„Meditacijos (MINDFULNESS) 

pagrindai - pagalba mokytojui ir 

mokiniui ugdymo proceso metu“ 

18 d. 

12.00 val.  

Karalienės Mortos 

mokykla 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ugnius 

Leimontas, 
meditacijos 

mokytojas 

Karalienės Mortos 

mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 



8 

40 ak. val. KT programos „Dalykų 

ryšiai ir integracijos galimybės 

pamokose“ 

I modulis. Edukacinė išvyka 

„Tiksliųjų mokslų dalykų 

integracija: nuo teorijos iki 

praktikos“ 

19 d. 

8.00 val.  

Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazija  

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dalė 

Mališauskienė, 

Liudmila 

Smolskaja, 
Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazijos 

mokytojos  

Matematikos 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė registra-

cija tel. 8-318-

51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

9 

40 ak. val. KT programos 

„Nepilnamečių administracinės 

atsakomybės ypatumai“ 

I modulis. Seminaras 

„Nepilnamečio sąvoka. Teisės 

aktai, reglamentuojantys 

nepilnamečių teisinę 

atsakomybę“ 

 

19 d.  

10.00 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 peda-

gogams, psicholo-

gams, socialiniams 

darbuotojams, dir-

bantiems 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 

 

10 

40 ak. val. KT programos 

„Ugdymui(si) palankių aplinkų 

kūrimas“ 

I modulis. Seminaras    

„Pozityvių santykių kūrimas, 

mokytojo įtaigumas ir jų 

reikšmė ugdymo rezultatams“ 

20 d. 

10.00 val. 

Lazdijų mokykla – 

darželis 

„Vyturėlis“ 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vygandas 

Pikčiūnas, 
asmenybės ugdy-

mo ir meditacijos 

mokytojas, Viešo 

kalbėjimo ir lyde-

rystės klubo įkū-

rėjas 

Lazdijų mokyklos – 

darželio „Vyturėlis“ 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

11 

Seminaras 

„Psichinės sveikatos 

kompetencijos bendrojo ugdymo 

mokyklose“ 

Vasario 20 d. 

– kovo 19 d. 

14.00 val. 

Žiežmarių 

gimnazija 

40 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė 
sertifikuota asme-

nybės raidos –W. 

Torbert veiksmo 

logikų ir tyrinėji-

mo veiksme lek-

torė, organizacinių 

Žiežmarių 

gimnazijos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

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


pokyčių konsultan-

tė, Nesmurtinės 

komunikacijos 

praktikė 

12 

40 ak. val.  KT programos 

„Dalykų ryšiai ir integracijos 

galimybės pamokose“ 

 

II modulis. Teatralizuotos 

lietuvių kalbos ir istorijos video 

pamokos „Akmuo pražydęs 

Lietuva “, skirtos lietuvių išeivio 

H. Nagio 100-osioms metinėms 

paminėti,  peržiūra ir aptarimas  

21 d.  

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Mindaugas 

Olbutas, Danutė 

Pilypavičiūtė  
Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazi-

jos mokytojai   

Socialinių ir 

humanitarinių 

dalykų mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė registra-

cija tel. 8-318-

51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

13 

40 ak. val. KT programos  

„Dalykų ryšiai ir integracijos 

galimybės pamokose“ 

III modulis. Seminaras 

„Integruotų pamokų 

patrauklumas: pamokų 

pavyzdžiai“ 

21 d.  

11.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė  Socialinių ir 

humanitarinių 

dalykų mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė registra-

cija tel. 8-318-

51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

14 

40 ak. val. KT programos „Vaikų 

vaidybinės raiškos ugdymas 

darželyje: prieinamos formos, 

įvairių lygmenų pasiekimai“ 

I modulis. Seminaras „Vaikų 

vaidinimai darželyje: įvairių 

lygmenų pasiekimai visiems. 

Patrauklių bei prieinamų formų 

praktika“ 

24 d. 

12.15 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6  ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Doc. dr. Vida 

Kazragytė, 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto Švie-

timo akademijos 

docentė, vaikų 

vaidybos tyrėja, 

praktikė, knygų 

„Mažųjų vaidyba“, 

„Mažųjų vaidini-

mai“ autorė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 20-

25 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt 

15 

Seminaras  
24 d. 

Alytaus r.  

Simno gimnazija 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Loreta 

Matulevičienė, 
Simno gimnazijos 

Technologijų ir 

dailės mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė registra-

cija tel. 8-318-

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


„Kūrybiškumo lavinimo metodai 

ir patirtys“ 

12.00 val.  6 ak. val.   technologijų vyr. 

mokytoja. 

51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

16 

Seminaras 

„Bitės Vilimaitės meninio žodžio 

takais“ 

27 d. 

13.00 val. 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lionė 

Lapinskienė, 

Komunikacijos 

centro „Kalba. 

Knyga. Kūryba“ 

vadovė, 

Renata Rudienė, 

Lazdijų viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojams, visiems 

besidomintiems 

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė registra-

cija tel. 8-318-

51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

17 

Seminaras  

Meditacijos(MINDFULNESS) 

pagrindai-pagalba mokytojui ir 

mokiniui ugdymo proceso metu 

Laikas ir data 

derinami  

Šiaurės licėjus 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ugnius 

Leimontas, 
meditacijos 

mokytojas 

Šiaurės licėjaus 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

18 

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 Mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotiems 

mokytojams, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę kategoriją 

Kursų kaina 14,50 

Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija             

8-318-51779, 8-

620-22542 

19 

Supervizija Data 

derinama 

14.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras, Dzūkų g. 1 

10 ak. val. 

Kristina Cibulskė, 

Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

Dalė 

Kuzmickienė, 
psichoterapeutė, 

supervizorė 

Lazdijų rajono 

psichologų 

metodinio būrelio 

nariams 

Registracija el. 

paštu 

kristina.cibulske@l

azdijai.lt 

 

  

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


TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIŲ PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatoriu

s 

Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 „Sveikatingumo mankštos“ Kiekvieną 

antradienį, 

ketvirtadienį 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

Dzūkų g. 1  

1 val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Anatolijus Mikutovskis, 

Lietuvos Pietvakarių 

tinklinio asociacijos 

prezidentas  

Visiems 

besidomintiems  

 

2 

TAU ansamblio repeticija  Kiekvieną 

pirmadienį 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras  

1 val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Birutė Gražulienė, 

Lazdijų TAU ansamblio 

vadovė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

3 

Menų kūrybinės dirbtuvės Kiekvieną 

pirmadienį 

11.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

3 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Zuzana Urbonaitė, 

Lazdijų TAU menų 

kūrybinių dirbtuvių 

vadovė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

4 

Sveikatingumo programa 

„Linijiniai šokiai“  

Antradieniais,  

10.00 val. 

Veisiejų verslo ir 

technologijos 

mokykla 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Saiva Stankevičienė, 

sveikatingumo trenerė 

Visiems 

besidomintiems  

 

 

5 

Paskaita 

„Užmirštos mūsų krašto 

istorinės asmenybės“ 

5 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

2 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Birutė Vanagienė, 

kraštotyrininkė, Lazdijų 

rajono garbės pilietė 

Visiems 

besidomintiems  

 

 

6 

Paskaita  

„Vasario 16 d. Lenkijoje“ 

        12 d. 

           10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

2 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Jonas Vaičiulis,  

Punsko valsčiaus viršaičio 

pavaduotojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  



7 

Paskaita 

„Vidaus organų ligos dėl 

bendros kraujo apytakos 

sutrikimo“ 

       19 d. 

            10.00 val. 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

2 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Tomas Vilūnas,  

gydytojas natūropatas 

Veisiejų 

skyriaus 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

8 

Paskaita 

„Vidaus organų ligos dėl 

bendros kraujo apytakos 

sutrikimo“ 

       20 d. 

     10.00 val. 

2 ak. val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

2 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Tomas Vilūnas,  

 gydytojas natūropatas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

9 

Rytmetys 

„Užgavėnės. Tradicijos, 

papročiai.“ 

      25 d. 

      11.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

2 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Neringa Rasiulienė, 

vyriausioji specialistė 

etnokultūrai 

 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Įėjimas į paskaitą: 

atsinešti Užgavėnių 

blynų  

10 

Rytmetys 

„Užgavėnės. Tradicijos, 

papročiai.“ 

 11.00 val. Veisiejų krašto 

muziejus 

2 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Aldona Rudzienė, vyr. 

muziejininkė 

Veisiejų 

skyriaus 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Įėjimas į paskaitą: 

atsinešti Užgavėnių 

blynų  

 

 

  



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) 

3 – 28 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 90-100 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) 

3 – 21 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   

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. 

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) 

10 – 28 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  

4. 

Nuotoliniai kursai  

„Komiksus pritaikykime 

koliažui“ 

 10-28 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 30 Eur 

 

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 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 

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
mailto:zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt


3 Konsultacija „Mokyklos veiklos refleksija aukštesnei  

švietimo kokybei užtikrinti“ 

11 d. 

  

14.00 val.  

Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija  

 

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Kristina Cibulskė, Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

 

 

 

 

 

 

 

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/

