
     

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2020 m. gruodžio  d. įsakymu Nr. LŠCV3- 

 

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

 

2021 M. SAUSIO 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 

„Pagalba vaiko sėkmei. 

Įtraukiojo ugdymo realybė ir 

galimybės“ 

 

II. modulis. Seminaras 

„Kuriame mokyklą 

kiekvienam“ 

(įtraukiojo ugdymo 

sisteminiai pokyčiai, 

pasiruošimas ir 

įgyvendinimas) 

21 d. 

14.00 val. 

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu)  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Kristina Paulikė, VšĮ 

Švietėjiškų iniciatyvų 

vadovė. Nacionalinė 

švietimo agentūros 

projektų 

„Įtraukiojo ugdymo 

galimybių plėtra. I 

etapas“ ir „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“ metodininkė. 

Daina Šiekštelytė 

Valkerienė, VšĮ 

Inovatyvūs mokymai ir 

praktika vadovė. 

Asociacija „Kitoks 

vaikas“ valdybos 

pirmininkė, taikomosios 

elgesio analizės 

specialistė  

Mokyklų 

vadovams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistams, 

įvairių dalykų 

mokytojams, 

tėvams 

Seminaro kaina - 30 

Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija tel.8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt 

2. 

40 ak. val. KT programos 

„Mokytojų mokymosi 

akademija“ 
 

III modulis. Atvira pamoka  

25 d. 

15.00 val.  

Zoom.us platformoje 

(nuoroda bus 

atsiųsta el. paštu 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

mokytojos metodininkės 

Ilona Akromienė 

Įvairių dalykų 

mokytojams 

Grupė suformuota 

 

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


„Karas ir pabėgėlių vaikai“ 1 ak. val. Audronė Pileckienė 

3. 

40 ak. val. KT programos 

„Efektyvių mokymosi metodų 

pažinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo/mokymo 

turinį“ 

 

I modulis. Seminaras 

„Pažintis su atminties 

technikomis“ 

26 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-

1453110 arba 

www.semiplius.lt  

 

NUOTOLINIAI MOKYMAI 

 

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) 

4 – 18 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/
http://www.semiplius.lt/
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt


2. 

40 ak. val. KT programos 

„Skaitmeninių nuotolinio 

mokymosi programų 

panaudojimo galimybės 

ugdyme“ 

 

I modulis. Seminaras 

„MS TEAMS programos 

apžvalga“ 

11-31d. 20 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 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 (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) 

11 – 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   

4.  

40 ak. val. KT programos 

„Skaitmeninių nuotolinio 

mokymosi programų 

panaudojimo galimybės 

ugdyme“ 

 

II modulis. Seminaras 

„Skaitmeninės programos 

ugdymo procese“ 

18-31d. 20 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 20 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


 

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. 

Istorijos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

4 d. 

 

10.00 val.  

Zoom.us 

platformoje  

Audronė Pileckienė,  Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

2. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinio 

būrelio pasitarimas dėl 
(Lietuvių kalbos ir 

literatūros bendrosios 

programos projekto, dėl 

šios programos 

įgyvendinimo 

rekomendacijų projekto). 

5 d. 

10.00 val. 

Zoom.us 

platformoje  

Ilma Bagdonienė, lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinio būrelio 

pirmininkė 

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė                       

Lazdijų švietimo 

metodininkė 

 

3.  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas 

28 d. 

14.00 val. 

Zoom.us 

platformoje  

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 

metodininkė 

 

ATVIROS PAMOKOS IR KITOS VEIKLOS 

Eil. 

Nr. 

Atvira veikla Data Vieta Mokytojo vardas pavardė Pastabos  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Fizinio ugdymo ir matematikos atvira, 

integruota pamoka „Skaičiuoju ir 

sportuoju“  5 klasė 

28 d.  

9.50 val.  

Zoom.as platformoje Šventežerio mokyklos mokytojos metodininkės 

Vitalija Tumasonienė ir Asta Bagdonienė 

Būtina išankstinė registracija 

Lazdijų švietimo  centre, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt, 

jurgita.baleviciute@svietimocent

ras.lt arba semiplius.lt    

mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@svietimocentras.lt
mailto:jurgita.baleviciute@svietimocentras.lt


 

KONSULTACIJOS 

 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijos tema Data Vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Konsultacija „Mokinių psichikos sveikata“ 5 d. 

14 val. 

MsTeams 

platformoje 

Psichologė Daiva Česnulevičienė Prisijungimų prie MsTeams 

duomenys bus atsiųsti mokyklų 

vadovams 

2. 

 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  

3. 

 Konsultacijos  Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo klausimais 

Pagal poreikį Lazdijų švietimo 

centras 

Rasa Jušinskienė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 

(8 318) 51779, el.p. 

rasa.jusinskiene@lazdijai.lt 

4. 

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    

5. 

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 

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

