
 

     

 

 

 
 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. LŠCV3-16 

 

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

 

2020 M. GEGUŽĖS  MĖN. RENGINIŲ PLANAS  

      

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“ 

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 – 30 d.  

 

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   

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


2. 

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 – 22 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 45-50 eur. 

Būtina išankstinė 
registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 
www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-
mokymai@inbox.lt   

3. 

Internetinis seminaras  

„Metodų įvairovė socialinio 

pedagogo darbe“ 

6d. 

10.00 val.  

Zoom.us 

platformoje 

2 ak. val.  

Judita Dzevyžienė, 

Lazdijų švietimo 

centro socialinė 
pedagogė 

Lektorių grupė Lazdijų ir Prienų 

rajonų socialiniams 

pedagogams  

Nemokamai. 

Prisijungimo 

nuoroda bus 
atsiųsta tik 

užsiregistravusiems 

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


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) 

11 – 29 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 45-50 eur. 

Būtina išankstinė 
registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 
www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-
mokymai@inbox.lt  

5. 

Kursai 

„Padlet programos 

panaudojimo galimybės“ 

18-22 6 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 
Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 
Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Kursų kaina 10 eur. 
Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-
22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-
mokymai@inbox.lt  

6. 

Kursai 

„Apklausų kūrimo programos 

Showbie apžvalga ir 

integravimas į Socrative 

programomis“ 

18-29 40 ak. val. Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 
centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 
rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Preliminari kursų 

kaina 30 -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/
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


7. 

40 ak. val. KT programos 

„Ugdymui(si) palankių aplinkų 
kūrimas“ 

Internetinis seminaras 

„Nuotolinės fizinio ugdymo 

pamokos netradicinėse 

erdvėse“ 

 

21 d. 

14.00 val.  

Zoom.us 

platformoje 

2 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 
centro metodininkė 

Asta Bagdonienė, 

Jolanta 
Stankevičienė, 

Neringa Čivinskienė, 

fizinio ugdymo  

Fizinio ugdymo 

mokytojams  

Nemokamai. 

Prisijungimo 
nuoroda bus 

atsiųsta tik 

užsiregistravusiems 

8. 

Kursai 

„Apklausų kūrimo programos 

Mentimeter panaudojimo 

galimybės“ 

25-29 6 ak. val. Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Kursų kaina 10 eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-
22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 
nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt  

9. 

40 ak. val. KT programos 

„Laimingesnis ir brandus 

mokinys - ne siekiamybė, o 
realybė modeliuojant 

pedagoginės veiklos metodus“ 

 

I modulis. Seminaras 

„Pusšimtis metodinių praktikų 

klasės auklėtojui ugdant 

brandžią asmenybę: pažinti, 

pripažinti, įkvėpti, reflektuoti“ 

27 d.  

15.00 val.  

Zoom.us 

platformoje  

 
4 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Gintautė 

Žibėnienė, M. 

Romerio universiteto 
Edukologijos ir 

socialinio darbo 

instituto docentė  

Įvairių dalykų 

mokytojams  

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 
(preliminari  kaina 

– 10-15 Eur.) 

Būtina išankstinė 
registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 
Prisijungimo 

nuoroda bus 

atsiųsta tik 
užsiregistravusiems 

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


TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIŲ PROGRAMA 

 

Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto veiklos vyksta kasdien nuotoliniu būdu facecook.com privačioje grupėje. Norintys prisijungti, sekite nuoroda 

https://www.facebook.com/groups/600527020501204/  

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 Zoom.us 

Būtina išankstinė 

registracija  el. paštu 
jurgita.baleviciute@l

azdijai.lt  

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 mokytojų padėjėjams „Mokytojo 

padėjėjo vaidmuo mokykloje“ 

Pagal poreikį Zoom.us 

Būtina išankstinė 

registracija  el. paštu 

zaneta.burbuleviciene

@lazdijai.lt  

Žaneta Burbulevičienė, Lazdijų 

švietimo centro logopedė 

Būtina iš anksto užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 8 
67537824, el.p.  

zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt 

3. 

Konsultacija „Mokyklos veiklos refleksija aukštesnei  

švietimo kokybei užtikrinti“ 

Pagal poreikį Zoom.us 

Būtina išankstinė 
registracija  el. paštu 

jurgita.baleviciute@l

azdijai.lt  

Jurgita Balevičiūtė, Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 
Kristina Cibulskė, Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

 

 

 
 

 

 
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 

https://www.facebook.com/groups/600527020501204/
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt
mailto:zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt
mailto:zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
http://www.semiplius.lt/

