
 

     

 
 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. rugpjūčio   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. RUGSĖJO 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. 

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) 

9 – 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 

9 – 27 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  

„Interneto svetainės kūrimo 

pagrindai“ 

9 – 20 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) 

16 – 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  

„Motyvacijos samprata ir 

skatinimo būdai“ 

 16 -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  

„Kurkime pateiktis kitaip“ 

16-30 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 

7. 

Nuotoliniai kursai  

„Pažintis su komiksų kūrimo 

programomis“ 

 16 -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: 

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/


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. 

8. 

Edukacinė išvyka 

„Savimotyvacija ir 

darbingumo palaikymas 

socialinėje veikloje“ 

20 – 21 d. 

18 ak. val.  

Išvyka  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Prienų socialinių 

paslaugų centro 

darbuotojams 

Grupė suformuota  

9. 

Seminaras 

„Šiuolaikinė mokykla 

šiuolaikinei visuomenei“ 

25 d.  

12.00 val. 

Vilniaus Emilijos 

Pliaterytės 

progimnazija  

 6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Įvairių dalykų 

mokytojams  

Grupė suformuota  

10. 

Seminaras 

„Pozityvių santykių kūrimas 

mokykloje ir veiksminga 

komunikacija“ 

26 d.  

12.00 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 

pagalbos mokiniui 

specialistams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 

(preliminari  kaina 

– 18-25 Eur.) 

11. 

Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai 

Renkama grupė  Lazdijų švietimo 

centras  

60 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių komanda Mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą ir atestuotiems 

mokytojams, kurie 

Kursų kaina 14,50 

Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija             

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/


Pagal LR švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2481 

patvirtintą programą. 

pretenduos įgyti 

aukštesnę kategoriją. 

8-318-51779, 8-

620-22542 

 

12. 

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 

 

  

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 

9 d. 

 

15.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Audronė Pileckienė,  Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė 

Dalius Mockevičius, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistas, laikinai einantis vedėjo 

pareigas 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

2. 

Geografijos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

9 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Gediminas Kanapickas, Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

geografijos mokytojas metodininkas 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

3. 

Užsienio kalbų (vokiečių, 

anglų kalbų) ir rusų kalbos 

mokytojų metodinių 

būrelių  pasitarimas 

10 d. 

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Ona Subačienė, Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio  anglų k. vyr. mokytoja;   

Ugnė Babkauskienė, Lazdijų r. 

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos rusų 

k. mokytoja  

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

4. 

Gamtamokslinio ugdymo 

(biologijos, chemijos, 

fizikos) mokytojų 

11 d. 

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Gintutė Durtinevičienė, Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė 

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė,   

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 



metodinių būrelių  

pasitarimas 

Irena Tarasevičienė, Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

chemijos mokytoja metodininkė 

Algis Ragelis,  Lazdijų r. Veisiejų 

Sigito Gedos gimnazijos fizikos  

mokytojas  metodininkas 

Dalius Mockevičius, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistas, laikinai einantis vedėjo 

pareigas 

5. 

Dailės mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

12 d. 

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Jūratė Baranauskienė, Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos dailės 

vyr. mokytoja  

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

6. 

Kūno kultūros mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

12 d. 

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Asta Bagdonienė, Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

kūno kultūros mokytoja metodininkė 

 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

7. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų   metodinio 

būrelio pasitarimas 

16 d.  

12.30 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

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 centro 

metodininkė 

8. 

Etninės kultūros ugdytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

16 d.  

13.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Roma Juškauskienė, Lazdijų r. Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos  

lietuvių kalbos ir etninės kultūros 

mokytoja metodininkė 

Neringa Rasiulienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė etnokultūrai 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

9. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

16 d. 

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Aurelija Paciukonienė, Lazdijų r. 

Šeštokų mokyklos lietuvių kalbos ir 

literatūros vyr. mokytoja  

Jūratė Jasiulevičienė, Lazdijų r.  

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

10. 

Technologijų mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

17 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Lina Žaliauskienė, Lazdijų r. 

Aštriosios Kirsnos mokyklos  

technologijų mokytoja  

 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

11. 

Psichologų metodinio 

būrelio pasitarimas 

18 d.  

15.30 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Dzūkų g. 1 

Daiva Česnulevičienė, Lazdijų 

švietimo centro psichologė 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Kristina Cibulskė,                       

Lazdijų švietimo centro 

psichologė 

12. 

Muzikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

18 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazija 

Audrius Kričena, Lazdijų r. Stebulių, 

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos, Lazdijų 

r. Krosnos mokyklų muzikos vyr. 

mokytojas 

 

Rasa Kazlauskienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

pavaduotoja 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 



13. 

Informacinių technologijų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

18 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Juozas Černeckas,  Lazdijų r. Veisiejų  

Sigito Gedos gimnazijos informacinių 

technologijų  mokytojas metodininkas 

Dalius Mockevičius, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistas, laikinai einantis vedėjo 

pareigas 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

14. 

Matematikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

18 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Dana Baranauskienė,  Lazdijų r. 

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 

matematikos  mokytoja metodininkė 

 

Dalius Mockevičius, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistas, laikinai einantis vedėjo 

pareigas 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

15. 

Dorinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

19 d.  

14.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Rolandas Judeikis, Lazdijų r. Veisiejų 

Sigito Gedos gimnazijos  

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

16. 

Mokyklos bibliotekininkų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

19 d.  

10.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Lina Stankevičienė,  Lazdijų r. 

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 

mokyklos bibliotekininkė 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

17. 

Pradinių klasių mokytojų  

metodinio būrelio 

pasitarimas 

19 d.  

13.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Jūratė Cibulskienė Lazdijų mokyklos 

darželio „Vyturėlis“ pradinių klasių 

mokytoja metodininkė 

Asta Zablackienė,  Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

18. 

Mokyklų vadovų 

pavaduotojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

24 d. 

15.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Rasa Juškauskienė, Lazdijų r. Stebulių 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Rasa Jušinskienė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

19. 

Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas 

24 d.  

13.00 

val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Dzūkų g. 1 

Žaneta Stravinskaitė Burbulevičienė, 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazijos specialioji pedagogė 

metodininkė 

Auksė Stirbienė, Lazdijų r. 

savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

20. 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

25 d. 

14.00 

val.  

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Dzūkų g. 1 

Jūratė Panomariovienė, Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

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  

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 

sudarytą 

grafiką 

Mokykla Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Veiklos finansuojamos projekto 

„Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ lėšomis 

4. 

Konsultacija pedagoginės psichologinės pagalbos 

klausimais 

Pagal poreikį Lazdijų švietimo 

centras 

Žaneta Stravinskaitė - 

Burbulevičienė, Lazdijų švietimo 

centro logopedė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. (8 

318) 51128, el.p. 

zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt    

5. 

Konsultacijos vaiko gerovės rizikų atpažinimo ir 

įrankio “S.M.A.R.T. tėvystė” naudojimo švietimo 

įstaigose klausimais 

Pagal poreikį Lazdijų švietimo 

centras 

Kristina Cibulskė, Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

Būtina iš anksto užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. (8 

318) 51128, el.p. 

kristina.cibulske@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  
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