
 

     

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. spalio  1 d. įsakymu Nr. LŠCV3-44 

 

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

 

2019 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. 

Pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai  

 

„Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete: skaitmeninių 

nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis“ 

7 d. 

15.00 val.  

9 d.  

15.00 val. 

Lazdijų r. 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

kompiuterių klasė  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ilona Salatkienė, 

vyr. metodininkė 

informacinėms 

technologijoms 

Švietimo srities 

darbuotojams  

Mokymai vykdomi 

įgyvendinant pro-

jektą „Prisijungusi 

Lietuva“.  Būtina 

išankstinė 

registracija ČIA  

2. 

Pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai  

 

„Karjeros galimybės TAU: 

inovatyvus savęs pristatymas“ 

8 d. 

15.00 val.  

10 d. 

15.00 val. 

Lazdijų r. 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

kompiuterių klasė  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ilona Salatkienė, 

vyr. metodininkė 

informacinėms 

technologijoms 

Švietimo srities 

darbuotojams  

Mokymai vykdomi 

įgyvendinant pro-

jektą „Prisijungusi 

Lietuva“.  Būtina 

išankstinė 

registracija ČIA  

3. 

Projekto „Lyderių laikas 3“ 

savivaldybės pokyčio projekto 

kūrybinės komandos 

susitikimas 

9 d.  

13.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

2 ak. val. 

Eglė Mačionienė 

Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

- Kūrybinės komandos 

nariams 

- 

http://www.svietimocentras.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkeyV5B_e1lbytObdlsv7HQ-Cf8OyLVcFbO0td6TRVTQq7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkeyV5B_e1lbytObdlsv7HQ-Cf8OyLVcFbO0td6TRVTQq7Q/viewform?usp=sf_link


4. 

Paskaita  

 

„Efektyvi komunikacija su 

elgesio ir emocijų sutrikimų 

turinčiais mokiniais“ 

10 d.  

14.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

3 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Mokytojų 

padėjėjams 

Nemokamai  

5. 

Seminaras 

 

„Pozityvi komunikacija, 

mokytojo įtaigumas ir jų 

reikšmė ugdymo rezultatams“ 

16 d. 

12.00 val.  

Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazija  

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vygandas 

Pikčiūnas, 

asmenybės ugdymo 

ir meditacijos 

mokytojas, Viešo 

kalbėjimo ir 

lyderystės klubo 

įkūrėjas 

Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

6. 

Paskaita  

 

„Auklėtojų padėjėjų vaidmuo 

šiuolaikinėje ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ 

17 d.  

14.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

3 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Auklėtojų 

padėjėjams 

Nemokamai  

7. 

Kūrybinių darbų paroda 

„Vėjo sūpuoklės“ 

10-18 – 11-18   Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos 

bibliotekoje 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Jurgita 

Malinauskienė, vyr. 

auklėtoja Rima 

Kliučinskienė, 

auklėtoja 

metodininkė  

Lazdijų r. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai ir 

pedagogai. 

Būtina registracija: 

seiriju.darzelis@laz

dijai.lt  

tel. 8 318 58343 

 

 

8. 

Seminaras 

„Viešas kalbėjimas ir 

pasitikėjimo formavimas“ 

21 d. 

12.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vygandas 

Pikčiūnas, 

asmenybės ugdymo 

ir meditacijos 

mokytojas, Viešo 

kalbėjimo ir 

lyderystės klubo 

įkūrėjas 

Valstybės 

tarnautojams, įstaigų 

ir įmonių vadovams, 

verslininkams, 

įvairių dalykų 

mokytojams ir 

pagalbos mokiniui 

specialistams bei 

visiems 

besidomintiems  

Kaina priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 18 -

25 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija             

8-318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt  

mailto:seiriju.darzelis@lazdijai.lt
mailto:seiriju.darzelis@lazdijai.lt
http://www.semiplius.lt/


9. 

Mokymai 

 „Psichologinių krizių 

valdymas bei įtraukusis 

ugdymas“ 

 

 22 d. 

9.00 val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras 

16 ak. val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Snaiguolė Eglė 

Kuosienė, socialinė 

pedagogė 

Vaiko gerovės 

komisijų nariams  

Finansuojami iš 

Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos centro 

vykdomo ES 

Projekto „Pedagogų 

ir švietimo 

pagalbos specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas“ 

10. 

Seminaras 

„Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento taikymas įstaigoje. 

Kaip išvengti klaidų“ 

23 d. 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Asta Sakalauskienė, 

ADA pareigūnė, 

Panevėžio r. 

Raguvos gimnazijos 

direktorė 

Įstaigų ir įmonių 

vadovams, ir asmens 

duomenų 

valdytojams ir/ar 

tvarkytojams  

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 30-

35 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

11. 

Seminaras 

„Vaikų ir paauglių netinkamo 

elgesio korekcija“ 

24 d. 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

socialinės globos 

centro „Židinys“ 

bendruomenei 

Grupė suformuota  

12. 

Pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

 

„Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete: Skaitmeninių 

nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis“ 

28 d. 

10.00 val. 

Lazdijų r. 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

kompiuterių klasė 

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ilona Salatkienė, 

vyr. metodininkė 

informacinėms 

technologijoms 

Švietimo srities 

darbuotojams  

Mokymai vykdomi 

įgyvendinant pro-

jektą „Prisijungusi 

Lietuva“.  Būtina 

išankstinė 

registracija ČIA  

http://www.semiplius.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkeyV5B_e1lbytObdlsv7HQ-Cf8OyLVcFbO0td6TRVTQq7Q/viewform?usp=sf_link


13. 

Seminaras 

„Informacinių technologijų 

naudojimas užsienio kalbų 

pamokose“ 

28 d.  

9.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lina 

Fedorčenkienė, 

Vilniaus universiteto, 

Kauno fakulteto, 

Kalbų, literatūros ir 

vertimo studijų 

instituto lektorė 

Užsienio kalbų 

mokytojams  

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 15-

20 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

14. 

Edukacinė išvyka  

„Istorinė, kultūrinė ir 

geografinė pažintis su šiaurės 

Lenkijos pamario vaivadija“ 

28 d.  

7.00 val.  

Išvyka 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

15. 

Edukacinė išvyka  

„Dzūkų šventės, tradicijos 

verslai ir amatai“ 

28 d.  

8.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė  Etninės kultūros 

ugdytojams, 

technologijų ir dailės 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 eur.  Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

16. 

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. 

28-30 

9.00 val.   

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/


17. 

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. 

28-31 

17.30 val.   

Lazdijų mokykla 

darželis 

„Vyturėlis“ 

60 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą ir atestuotiems 

mokytojams, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

Kursų kaina 14,50 

Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija             

8-318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt  

18. 

Pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

 

„Karjeros galimybės TAU: 

inovatyvus savęs pristatymas“  

29 d. 

10.00 val. 

Lazdijų r. 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

kompiuterių klasė  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ilona Salatkienė, 

vyr. metodininkė 

informacinėms 

technologijoms 

Švietimo srities 

darbuotojams  

Mokymai vykdomi 

įgyvendinant pro-

jektą „Prisijungusi 

Lietuva“.  Būtina 

išankstinė 

registracija ČIA  

19. 

Forumas 

„Kolegialus grįžtamas ryšys: 

nuo motyvacijos keistis iki 

bendradarbiavimo kultūros 

kūrimo“ 

29 d. 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Mokyklų 

bendruomenių 

komandoms, įvairių 

dalykų mokytojams, 

pagalbos mokiniui 

specialistams, 

mokyklos vadovams 

ir jų pavaduotojams 

ugdymui 

Forumo kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari forumo 

kaina 7-12 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

20. 

Seminaras 

„GIS ugdymo procese“ 

29 d.  

9.00 val.  

Alytaus r.  

Simno gimnazija  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Gediminas 

Kanapickas, Seirijų 

Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos 

geografijos 

mokytojas 

Geografijos 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel.  8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

21. 

Pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

 

30 d. 

10.00 val. 

Lazdijų r. 

savivaldybės 

viešosios 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ilona Salatkienė, 

vyr. metodininkė 

informacinėms 

technologijoms 

Švietimo srities 

darbuotojams  

Mokymai vykdomi 

įgyvendinant pro-

jektą „Prisijungusi 

Lietuva“.  Būtina 

http://www.semiplius.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkeyV5B_e1lbytObdlsv7HQ-Cf8OyLVcFbO0td6TRVTQq7Q/viewform?usp=sf_link
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


„Pristatymų rengimas“ bibliotekos 

kompiuterių klasė   

6 ak. val. 

išankstinė 

registracija ČIA  

22. 

Seminaras  

„Patyriminis mokymasis ir 

pažangos stebėjimas 

pamokoje. Nuo klaidų iki 

kokybės.“ 

 

30 d.  

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laima 

Zdanavičienė, 

Akmenės gimnazijos 

biologijos chemijos 

mokytoja 

metodininkė,  2018 

metų Lietuvos 

inovatyviausia  

gamtos mokslų 

mokytoja  

Rosita Veikalienė - 

Šiaulių rajono 

Gruzdžių gimnazijos 

socialinė pedagogė 

metodininkė. 

Gamtos mokslų ir 

kitų dalykų 

mokytojams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 15-

20 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

23. 

Seminaras 

„Pykčio raiška ir jo efektyvus 

valdymas mokinio ir 

mokytojo santykių kontekste“ 

31 d.  

9.00 val.  

Alytaus r.  

Simno gimnazija  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Asta Blandė, 

psichologė 

Alytaus r. Simno 

gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

24. 

Seminaras 

,,Pamokos studija: temos 

aiškinimo, gebėjimų įgalinimo 

ir vertinimo patirtis 

šiuolaikinėje pamokoje 

taikant netradicinius 

metodus“ 

Data derinama Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dalė Bukevičienė, 
Klaipėdos ,,Varpo“ 

gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja 

ekspertė 

Mokyklų vadovams 

ir jų pavaduotojams 

ugdymui, įvairių 

dalykų mokytojams  

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 18-

23 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkeyV5B_e1lbytObdlsv7HQ-Cf8OyLVcFbO0td6TRVTQq7Q/viewform?usp=sf_link
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


25. 

Anglų kalbos kursai Renkama 

grupė 

Planuojama 

kursų pradžia 

lapkričio 4 d. 

15.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

64 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro 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 

 

 

 

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 

7 d. 

10.00  

Lazdijų švietimo 

centras  

  

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vilija Lukošūnienė, 

Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacijos 

prezidentė 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

2. 

Fizinio aktyvumo praktinės 

veiklos 

Kiekvieną 

pirmadienį, 

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 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

3. 

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  

4 

Paskaita  

„Vyresnio amžiaus žmonių 

psichologinė problematika“ 

10 d.  

9.00 val.  

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

2 val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

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


4. 

Paskaita  

„Vyresnio amžiaus žmonių 

psichologinė problematika“ 

10 d.  

11.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

2 val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

5. 

Paskaita  

„Odos priežiūra šaltuoju 

metų laiku“ 

11 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras  

1 val.  

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Aldona 

Bernatavičienė, 

kosmetologė 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

6. 

Paskaita  

„Lietuva Europos Sąjungoje“ 

14 d. 

10.00 val. 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laurynas 

Kasčiūnas,  LR 

Seimo narys 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

8. 

Paskaita  

„Lietuva Europos Sąjungoje“ 

14 d. 

12.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laurynas 

Kasčiūnas,  LR 

Seimo narys 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

9. 

Paskaita  

„Emocinės sveikatos 

ugdymas“ 

17 d.  

9.00 val.  

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

2 val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

10. 

Paskaita  

„Emocinės sveikatos 

ugdymas“ 

17 d.  

11.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

2 val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Arvydas 

Liepuonius, 

psichologas 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

11.  

Paskaita 

„Kaulų, sąnarių, stuburo 

susirgimų priežastys ir 

profilaktika“ 

21 d.  

       10.00 val. 

 

 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras  

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Tomas Vilūnas, 

gyd. natūropatas 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 



12. 

Paskaita  

„Odos priežiūra šaltuoju 

metų laiku“ 

24 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras  

1 val.  

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Aldona 

Bernatavičienė, 

kosmetologė 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

13. 

Paskaita 

„Kaulų, sąnarių, stuburo 

susirgimų priežastys ir 

profilaktika“ 

25 d.  

       10.00 val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras  

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Tomas Vilūnas, 

gyd. natūropatas 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

14. 

Paskaita 

„Fizinis aktyvumas – nauda  

sveikatai ir smagi pramoga“ 

25 d. 

10.00 val. 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras  

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Artūras Kuckailis, 

fizinio aktyvumo 

treneris 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

15. 

Knygos pristatymas  

„Kūrėjų pėdsakais Lazdijų 

krašte, 13 knyga“ 

28 d.  

10.00 val. 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Benjaminas 

Kondratas, knygos 

autorius 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

16. 

Knygos pristatymas  

„Kūrėjų pėdsakais Lazdijų 

krašte, 13 knyga“ 

28 d.  

14.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras  

1 val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Benjaminas 

Kondratas, knygos 

autorius 

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

7 – 31 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) 

7 – 18 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. 

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 

3. 

Nuotoliniai kursai  

„Kurkime pateiktis kitaip“ 

7 –18 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija  El. 

paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m 

www.semiplius.lt  

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


Kursų kaina 20 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) 

14 – 31 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  

5.  

Nuotoliniai kursai  

„Kurkime nuotraukų koliažus 

su Collage. com programa“ 

 14-22 d.  6 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija  El. 

paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m 

www.semiplius.lt  

Kursų kaina 10 Eur 

6. 

Nuotoliniai kursai  

„Animuotų pateikčių kūrimas 

internete ir ne tik“ 

16-31 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija  El. 

paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m 

www.semiplius.lt  

Kursų kaina 20 Eur 

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


7.  

Nuotoliniai kursai  

„Kurkime interneto svetainę 

be jokio programavimo“ 

 16 -31 d.  10 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija  El. 

paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m 

www.semiplius.lt  

Kursų kaina 10 Eur 

8.  

Nuotoliniai kursai  

„Automatinio testavimo 

programos“ 

 16 -31 d.   20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija  El. 

paštu: nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m 

www.semiplius.lt  

Kursų kaina 20 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 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. 

Individualios ir grupinės psichologo  konsultacijos 

Lazdijų rajono bendrojo ugdymo mokyklose  

Pagal iš 

anksto 

Mokykla Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

 

Veiklos finansuojamos projekto 

„Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ lėšomis 

mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://www.semiplius.lt/
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://www.semiplius.lt/
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:egle.macioniene@lazdijai.lt


sudarytą 

grafiką 

4. 

Konsultacijos mokytojų padėjėjams „Mokytojo 

padėjėjo vaidmuo mokykloje“ 

Pagal poreikį Mokykla, Lazdijų 

švietimo centras 

Žaneta Stravinskaitė - 

Burbulevičienė, Lazdijų švietimo 

centro logopedė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 8 

67537824, el.p.  

zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt 

 

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:zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt
http://www.semiplius.lt/

