
 

     

 
 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. rugpjūčio 20  d.  

įsakymu Nr. LŠCV3- 

 

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

 

2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. RENGINIŲ PLANO PAPILDYMAS 

      

SEMINARAI 

 

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.  

10.00  

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. 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 90-

100 eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

2. 

Kursai 

„Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

programa“ (teorinė dalis) 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. kovo 

1 – 19 d.  

10.00  

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 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 45-

50 eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

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


29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 

(Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2018 m. 

birželio 25 d. įsakymo Nr. V-

598 redakcija) 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

3. 

Nuotoliniai kursai  

„Pažintis su komiksų kūrimo 

programomis“ 

5-19 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Dalyviai turi 

registruotis: 

1. El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt  

2. Pildant 

registracijos formą 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m  

arba 

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) 

12 – 30 d.  

10.00  

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. 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 45-

50 eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

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/
http://www.semiplius.lt/


5. 

Nuotoliniai kursai  

„Panaudokite QR kodus 

pamokoje“ 

 12 -30 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Dalyviai turi 

registruotis: 

1. El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt  

2. Pildant 

registracijos formą 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m  

arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 20 Eur. 

6. 

Nuotoliniai kursai  

„Pateikčių kūrimas su 

Animoto.com programa“ 

19-30 d.  10 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Dalyviai turi 

registruotis: 

1. El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt  

2. Pildant 

registracijos formą 

puslapyje: 

http://nuotoliniai-

mokymai.jimdo.co

m  

arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 10 Eur 

7. 

Seminaras 

„Pozityvių santykių kūrimas 

mokykloje ir veiksminga 

komunikacija“ 

26 d.  

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vygandas 

Pikčiūnas, 

asmenybės ugdymo 

ir meditacijos 

mokytojas 

Mokyklų vadovas ir 

jų pavaduotojams 

ugdymui, mokyklų 

komandoms ir 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 

(preliminari  kaina 

– 18-25 Eur.) 

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/


pagalbos mokiniui 

specialistams 

 

 

 

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 metodininkės 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 

(8 318) 51779, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt  

2. 

Individualios ir grupinės konsultacijos Lazdijų 

rajono bendrojo ugdymo mokyklose  

Pagal iš 

anksto 

sudarytą 

grafiką 

Mokykla Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Veiklos finansuojamos projekto 

„Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ lėšomis 

 

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 

 

 Metodininkė, pavaduojanti direktorių             Jurgita Balevičiūtė 

mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
http://www.semiplius.lt/

