
 

     

VšĮ Lazdijų švietimo centras 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2018 m. gruodžio mėn.4 d. įsakymu Nr. LŠCV3-65 

 

Seinų g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel. (8 318) 5 17 79, www.sc.lazdijai.lt; el.p.:sc@lazdijai.lt 

 

2018 M.  GRUODŽIO  MĖN. RENGINIŲ PLANAS  

 

Eil.  

Nr. 

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatori

us 

Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Paskaita 

„Kvapų terapija“ 

3 d. 

11.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Loreta 

Zajankauskienė 

verslininkė 

ekologiškomis 

arbatomis, eteriniais 

aliejais 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Paskaita 

finansuojama Lazdijų rajono 

savivaldybės sveikatos 

rėmimo  specialiosios 

programos lėšomis 

2 

Paskaita 

„Kvapų terapija“ 

3 d. 

9.00  val. 

Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto 

socialinių 

paslaugų centras 

1 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Loreta 

Zajankauskienė 

verslininkė 

ekologiškomis 

arbatomis, eteriniais 

aliejais 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Paskaita 

finansuojama Lazdijų rajono 

savivaldybės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos lėšomis 

3 

Edukacinė išvyka  

 

„Etninės kultūros ugdymas: 

dabartis ir perspektyvos. 

Kauno tautinės kultūros centro 

patirtis“ 

4 d. 

8.00 val.  

Išvyka  

Kauno tautinės 

kultūros centras - 

Kauno „Šilo“ 

pradinė mokykla- 

Kauno miesto 

muziejus- 

Pivašiūnų amatų 

centras 

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Lektorių grupė Etninės kultūros 

ugdytojams 

Nemokamai. Išvyka 

finansuojama Lazdijų rajono 

savivaldybės Etninės 

kultūros rėmimo programos 

lėšomis 

http://www.sc.lazdijai.lt/


4 

Paskaitų ciklas 

 

„Savęs tobulinimo 

programa gyvenimo 

efektyvumui didinti“ 

4, 11 d.  

 

10.00 val.  

Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto 

socialinių 

paslaugų centras 

2 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Daiva Česnulevičienė 

Lazdijų švietimo centro 

psichologė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

5 

Linijiniai šokiai 4, 11, 18 d. 

18.00 val. 

Veisiejų 

technologijų ir 

verslo mokykla 

 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Saiva Bendaravičiūtė, 

Lazdijų sporto centro 

trenerė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

6 

Paskaita 

„Spalvų terapija“ 

 

5 d. 

9.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Gintarė Rimkutė - 

Marčaitienė, direktorė, 

Andrius Račkauskas 
masažo specialistas, 

Kristina Dudonytė 

administratorė, Alytaus 

„Kristalo namai“ 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

sveikatos rėmimo  

programos lėšomis 

7 

Paskaita 

 

„Spalvų terapija“ 

 

5 d. 

11.00 val. 

Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto 

socialinių 

paslaugų centras 

1 ak. val 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Gintarė Rimkutė - 

Marčaitienė, direktorė, 

Andrius Račkauskas 
masažo specialistas, 

Kristina Dudonytė 

administratorė, Alytaus 

„Kristalo namai“ 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

sveikatos rėmimo  

programos lėšomis 

8 

Senjorų trikovės turnyro 

rungtynės 

6 d. 

10.00  val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras  

Dzūkų g. 1  

1 val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Anatolijus 

Mikutovskis, Lietuvos 

Pietvakarių tinklinio 

asociacijos prezidentas 

Kalvarijos, Seirijų, 

Veisiejų, Lazdijų 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojų 

komandoms 

 



9 

Nuotoliniai kursai  

„Nuotraukų ir filmukų kūrimo 

redaktoriai paprastai“ 

6 - 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.com arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 20 Eur 

10 

Nuotoliniai kursai  

„Infografika - skaitmeninis 

informacijos pateikimas 

ugdymo procese“ 

6 - 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.com arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 20 Eur 

11 

Nuotoliniai kursai  

„Animuotų pateikčių kūrimas 

debesyse ir ne tik“ 

6 - 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.com arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 20 Eur 

12 

Nuotoliniai kursai  

„Infografikos kūrimas su 

programa Visme.co“ 

6 - 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.com arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 20 Eur 

13 

Paskaita -diskusija 

 

„Kam pirkti, jeigu gali 

pasigaminti?“ 

7 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Žaneta Stravinskaitė 

Burbulevičienė, 

Lazdijų švietimo centro 

logopedė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. 

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


14 

Paskaita -diskusija 

 

„Kam pirkti, jeigu gali 

pasigaminti?“ 

7 d. 

13.00 val. 

Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto 

socialinių 

paslaugų centras 

1 ak. val 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Žaneta Stravinskaitė 

Burbulevičienė, 

Lazdijų švietimo centro 

logopedė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. 

15 

Keramikos ir odos dirbinių 

kūrybinės dirbtuvės 

7, 14, 21 

10.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo  centras 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Rita Vaickelionienė, 

Lazdijų meno 

mokyklos dailės 

mokytoja metodininkė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

16 

Seminaras  

„Suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

planavimo mokymai 

savivaldybėse“   

 

Antroji mokymų dalis, kurie 

vyko spalio 4 d. 

  

 

11 d.  

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Meilutė Apanavičienė, 

Marijampolės švietimo 

centro direktorė. 

 

Vietos 

bendruomenių 

pirmininkams, 

nariams, bibliotekų, 

muziejų, kultūros 

namų darbuotojams, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

atstovams, 

suaugusiųjų 

mokytojams, 

švietimo centrų 

darbuotojams, 

atsakingi už 

neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą 

Nemokamas  

Būtina išankstinė registracija             

8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt 

 

 

17 

Seminaras 

„Mentalizacija vaiko raidoje ir 

jos sąsajos su psichikos 

sveikata“ 

 

11 d.  

10.00 val.  

Vilniaus 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Lina Gervinskaitė-

Paulaitienė , Vilniaus 

universiteto 

Psichologinio 

konsultavimo ir 

mokymo centro 

psichologė 

Vilniaus pedagoginė 

psichologinė 

tarnybos 

specialistams 

Grupė suformuota  

http://www.semiplius.lt/


18 

Seminaras 

 „Bendradarbiavimo galimybių 

plėtra, ugdant mokinių 

vertybines nuostatas“ 

11 d. 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras, 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazija 

Lazdijų rajono 

socialinės globos 

centras „Židinys“ 

Lazdijų viešosios 

bibliotekos 

Jaunimo centras 

6 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Lektorių grupė Socialiniams 

pedagogams 

Dalyvio mokestis 2,90 Eur. 

Būtina išankstinė registracija             

8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt  

19 

Seminaras 

 

„Veiklos, ugdančios mokinių 

skaitymo ir rašymo 

gebėjimus“ 

11 d. 

9.00 val.  

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazija  

6 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Irena Stankevičienė, 

Šventežerio mokyklos 

informacinių 

technologijų mokytoja  

Informacinių 

technologijų 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 2,90 Eur. 

Būtina išankstinė registracija             

8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt  

20 

Paskaita 

 

„Tautinis ir pilietinis mokinių ir 

suaugusiųjų asmenų ugdymas“ 

11 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Vytuolis Valūnas, 

Lazdijų rajono 

savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

21 

Paskaita 

 

„Tautinis ir pilietinis mokinių ir 

suaugusiųjų asmenų ugdymas“ 

12 d. 

12.00 val. 

Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto 

socialinių 

paslaugų centras 

1 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Vytuolis Valūnas, 

Lazdijų rajono 

savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

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


22 

Paskaita-diskusija 

„Dzūkiškos tarmės ypatumai“ 

13 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Visvaldas Masėnas, 

Rašytojas 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

23 

Programa “Ruošiamės 

atsakingai tėvystei” 

14 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras,  

Dzūkų g. 1 

14 ak. val. (7 

užsiėmimai po 2 

ak. val.) 

Kristina 

Cibulskė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

psichologė 

Kristina Cibulskė, 

Lazdijų švietimo centro 

psichologė 

Kūdikio 

besilaukiantiems ar 

ką tik 

susilaukusiems 

tėvams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

Būtina išankstinė registracija 

8-612-75732 

24 

Nuotoliniai kursai  

„Interaktyvios užduotys 

įdomesnei pamokai“ 

17-31 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.com arba 

www.semiplius.lt 

Kursų kaina 20 Eur 

25 

Seminaras 

„Mokymasis tiriant, 

probleminis mokymas“ 

18 d.  

13.15 val. 

Alytaus rajono 

Simno gimnazija 

6 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Audronė Šarskuvienė Alytaus rajono 

Simno gimnazijos 

mokyklos 

bendruomenei  

Grupė suformuota  

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


26 

Seminaras 

„Kas būtina žinoti dirbant su 

vaikais“ 

18 d.  

12.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Vytas Stoškus, 

sociopsichologas, 

psichoterapeutas, 

dirbantis  su vaikais, 

paaugliais, suaugusiais 

Įstaigų vadovams, 

socialiniams 

darbuotojams, 

socialiniams 

pedagogams, 

specialiesiems 

pedagogams ir 

logopedams, 

psichologams, 

psichiatrams, 

medikams, 

mokytojams, tėvams 

ir kitiems 

dirbantiems arba 

gyvenantiems su 

autizmo spektro 

žmonėmis. 

Preliminari seminaro kaina 

32-37  Eur.  

Būtina išankstinė registracija        

 8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt 

27 

Paskaitų ciklas 

„Savęs tobulinimo 

programa gyvenimo 

efektyvumui didinti“ 

18  d.  

10.00 val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Daiva Česnulevičienė 

Lazdijų švietimo centro 

psichologė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

28 

Paskaita-diskusija 

„Dzūkiškos tarmės ypatumai“ 

20 d. 

10.00 val. 

Veisiejų 

seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto 

socialinių 

paslaugų centras 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Visvaldas Masėnas, 

Rašytojas 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai 

29 

Seminaras 

„Tarpsektorinis 

bendradarbiavimas teikiant 

pagalbą šeimai, kurioje vaikas 

galimai patyrė smurtą: 

atpažinimas ir pagalbos 

organizavimas“ 

 

20  d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

dr. Julija 

Eidukevičiūtė, 
Socialinio darbo 

katedros lektorė 

 

Mokyklų vadovams, 

kuruojantiems 

prevencinę veiklą, 

vaiko gerovės 

komisijų nariams, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistams, 

psichologams, 

socialiniams 

pedagogams ir 

kitiems 

Seminaro kaina 15-20 eur.  

Būtina išankstinė registracija             

8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt  

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


suinteresuotiems 

asmenims, 

dirbantiems 

mokyklose arba 

savivaldybėse bei 

joms pavaldžiose 

įstaigose. 

30 

Seminaras  

„Švenčių laukimas ir ugdymo 

veiklų įvairovė edukacinėse 

erdvėse“ 

28 d.  

10.00 val.  

Kučiūnų mokykla 

6 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Lektorių grupė Įvairių dalykų 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 2,90 Eur. 

Būtina išankstinė registracija             

8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt  

31 

Edukacinė išvyka 

„Tarpukario Kaunas. Istorinis 

ir kultūrinis palikimas“ 

28 d.  

8.00 val 

Išvyka 

8 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Laima Bielevičienė, 
Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojams 

Dalyvio mokestis 2,90 Eur. 

Būtina išankstinė registracija             

8-318-51779, 8-620-22542 

arba www.semiplius.lt  

32 

Menų fakulteto 

kūrybinės dirbtuvės 

Data derinama. 

10.00 val. 

 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Zuzana Urbonaitė, 

Lazdijų TAU menų 

fakulteto vadovė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. 

33 

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 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

34 

Fizinio aktyvumo praktinės 

veiklos 

Kiekvieną 

antradienį 

 

9.00 val.  

 

Lazdijų švietimo 

centras  

Dzūkų g. 1  

1 val.  

Rasa 

Jušinskienė 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Anatolijus 

Mikutovskis, Lietuvos 

Pietvakarių tinklinio 

asociacijos prezidentas 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

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


mokymosi programos 

lėšomis 

35 

„Sveikatingumo mankštos“ Kiekvieną 

ketvirtadienį 

18.00 val. 

Veisiejų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

1 val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Saiva Bendaravičiūtė, 

Lazdijų sporto centro 

trenerė 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

36 

Informacinių technologijų 

panaudojimo galimybės 

10 d. 

15 val. 

Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazija 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Žydrūnas 

Rutkauskas, 

Informacinių 

technologijų skyriaus 

vedėjas 

Visiems 

besidomintiems  

Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

37 

Programa „Anglų kalba 

pradedantiesiems (A1) lygiu“ 

Antradieniais, 

penktadieniais 

8.00 val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras  

56 ak. val.  

 

 

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Rūta Lazauskienė, 

Lazdijų viešosios 

bibliotekos vartotojų 

aptarnavimo skyriaus 

vyresn. bibliotekininkė, 

anglų kalbos dėstytoja  

Grupė suformuota Nemokamai. Renginys 

finansuojamas Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos 

lėšomis 

38 

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 

Planuojama 

kursų pradžia 

vasario mėn.  

Lazdijų švietimo 

centras  

60 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų 

švietimo 

centro 

metodininkė 

Lektorių komanda 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 

 

39 

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  

 

ATVIROS PAMOKOS IR KITOS ATVIROS VEIKLOS 

 

Eil. 

Nr. 

Atvira veikla Data Vieta Mokytojo vardas pavardė Pastabos  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Metodinė popietė Kūčiukų kepimas. 

„Jau kvepia Kalėdom“. 

18 d. 

10 val. 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

technologijų 

kabinete. 

Daiva Mikalauskienė, bibliotekininkė Lazdijų rajono bibliotekininkams 

 

 KONSULTACIJOS 

 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijos tema Data Vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Konsultacija Ugdymo turinio klausimais  10 d 

14.00 val. .  

Lazdijų švietimo 

centras 

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Gediminas Kanapickas 

Geografijos mokytojams  

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 

(8 318) 51779, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt  

2. 

 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  

3.  

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    

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 

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 

 

Metodininkė, pavaduojanti direktorių       Rasa Jušinskienė 

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

