
 

     

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. lapkričio  d. įsakymu Nr. LŠCV3-47 

 

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

 

2019 M. GRUODŽIO  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. 

Seminaras 

 

„Funkcionalus kūnas - kas 

tai? Kaip stiprėti lavinant 

savo kūno judesius?“ 

 

 

3 d. 

11.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

doc. dr. Simona 

Pajaujienė.  
Lietuvos sporto 

universiteto 

docentė, trenerių 

rengimo mokyklos 

„ActiveTraining“ 

programų 

direktorė, trenerė 

Fizinio ugdymo 

mokytojams, 

sveikatos stiprinimo 

specialistams, 

mokyklos 

bendruomenei 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 18-

26 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt  

2.  

Seminaras  

 

„Kūrybinių gebėjimų 

ugdymas popamokinėje 

veikloje“ 

3 d.  

13.30 val.  

Alytaus r. Simno 

gimnazija  

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Daina 

Kundrotienė, 

Simno gimnazijos 

dailės vyr. 

mokytoja, Loreta 

Matulevičienė, 

Simno gimnazijos 

technologijų vyr. 

mokytoja 

   

 

Grupė suformuota 

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


3. 

Respublikinė konferencija 

 

„Šiuolaikiniai ugdymo 

metodai formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme“ 

6 d.  

12.00 val. 

Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazija  

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų 

vadovai, 

pavaduotojai 

ugdymui, pedagogai 

Dalyvio mokestis 

2,90 eur.  Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

4. 

 „Keramikos ir odos dirbinių 

dirbtuvės“ 

6, 13 ir 20  d. 

10.00 

 

 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

4 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rita 

Vaickelionienė, 

Lazdijų meno 

mokyklos dailės 

mokytoja 

metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

5. 

Seminaras  

„Psichinės sveikatos 

kompetencijos bendrojo 

ugdymo mokyklose“ 

Gruodžio 9 d. – 

kovo 19 

10.00 val. 

Žiežmarių 

gimnazija 

32 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė 

sertifikuota 

asmenybės raidos 

–W. Torbert 

veiksmo logikų ir 

tyrinėjimo veiksme 

lektorė, 

organizacinių 

pokyčių 

konsultante, 

Nesmurtinės 

komunikacijos 

praktikė 

Žiežmarių 

gimnazijos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

6. 

Konsultacija  

„Socialinio emocinio ugdymo 

ABC“ 

9 d. 

16.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

4 ak. val.  

Daiva Česnulevičienė, 

Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

Daiva 

Česnulevičienė, 
psichologė, 

sertifikuota 

Emocinio intelekto 

ir socialinių 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo lektorė  

Tėvams Nemokamai  

http://www.semiplius.lt/


7. 

Seminaras 

 

„Sėkmingos pamokos 

virsmas: struktūros 

modeliavimo, aktyvių veiklų 

organizavimo, pažangą 

skatinančio grįžtamojo ryšio 

panaudojimo praktika“ 

11 d. 

12.30 val. 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija   

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro  metodininkė 

Vincas 

Tamašauskas, 

laisvasis mokytojas 

ekspertas, 

praktikas, švietimo 

konsultantas 

(mokytojų 

praktinės veiklos 

vertintojas); 

mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo projektų 

dalyvis 

Mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

8. 

Seminaras 

 

„Įtraukusis ugdymas 

bendrojo lavinimo 

mokykloje“ 

11 d. 

11.000 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laima 

Paulauskienė 
logopedė ekspertė, 

SPPC specialiojo 

ugdymo 

konsultantė  

Mokyklos 

bendruomenei, 

pagalbos mokiniui 

specialistams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 26-

35 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt  

9.  

Seminaras 

 

„Emocinio intelekto lavinimas 

mokykloje, naudojant 

Limbinio mokymo(si)TM 

metodiką“ 

12 d. 

11.000 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val.  

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laima 

Paulauskienė 
logopedė ekspertė, 

SPPC specialiojo 

ugdymo 

konsultantė  

Direktoriaus 

pavaduotojams 

ugdymui, mokyklos 

bendruomenei, 

pagalbos mokiniui 

specialistams. 

 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 20-

28 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt  

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


10 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kalėdų turgelis. 

Šeškaturgis“ 

Rekomenduojama produkcija 

prekybai -  kailio ir odos 

dirbiniai, megzti, siūti ar velti 

šilti gaminiai (kojinės, pirštinės, 

šalikai, skaros, veltiniai, riešinės 

kepurės vaikams ar 

suaugusiems ir kt.)  

13 d. 

14.00 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

3 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Birutė 

Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazijos 

mokytoja 

metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

Norintiems 

prekiauti būtina 

registracija iki 

gruodžio 11 d. el. 

paštu 

jurgita.baleviciute

@lazdijai.lt arba 

tel. 8-318-51779, 8-

620-22542 

11. 

Šventos Liucijos šventė 13 d. 

10.00 val.  

 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazija  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Birutė 

Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazijos 

mokytoja 

metodininkė 

Mokinių folkloro 

kolektyvams 

Nemokamai 

12. 

Seminaras 

„Aktyvus(is) mokymas: kas, 

kaip ir kodėl?“ 

16 d.  

12.30 val.  

Daugų Vlado 

Mirono gimnazija  

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rasa 

Nedzinskaitė - 

Mačiūnienė, VDU 

švietimo 

akademijos lektorė  

Daugų Vlado 

Mirono gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

20. 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kalėdų turgelis. 

Skaistaturgis“ 

Rekomenduojama produkcija 

prekybai -  rankų darbo 

dovanos, žaisliukai eglutei, 

papuošalai, muilas, hidrolatai, 

18 d. 

14.00 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

3 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Birutė 

Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazijos 

mokytoja 

metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

Norintiems 

prekiauti būtina 

mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt


kvapiosios druskos, žvakės, 

keramikos, metalo ar medžio 

dirbiniai ir kt.)  

 

registracija iki 

gruodžio 11 d. el. 

paštu 

jurgita.baleviciute

@lazdijai.lt arba 

tel. 8-318-51779, 8-

620-22542 

21. 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kalėdų turgelis. 

Saldaturgis“ 

Rekomenduojama produkcija 

prekybai -  įvairūs maisto 

produktai ir patiekalai Kūčių ir 

Kalėdų stalui (kūčiukai, 

meduoliai, džiovintos uogos ar 

vaisiai, medus, gira, džiovinti ar 

marinuoti grybai, vaistažolės, 

arbatžolės ir kt.). 

 

20 d. 

14.00 

Lazdijų švietimo 

centras 

3 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Birutė 

Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazijos 

mokytoja 

metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

Norintiems 

prekiauti būtina 

registracija iki 

gruodžio 11 d. el. 

paštu 

jurgita.baleviciute

@lazdijai.lt arba 

tel. 8-318-51779, 8-

620-22542 

22. 

Seminaras  

„Psichinės sveikatos 

kompetencijos bendrojo 

ugdymo mokyklose“ 

Gruodžio 23 d. 

– vasario 27 

10.00 val. 

Žaslių pagrindinė 

mokykla 

32 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė 

sertifikuota 

asmenybės raidos 

–W.Torbert 

veiksmo logikų ir 

tyrinėjimo veiksme 

lektorė, 

organizacinių 

pokyčių 

konsultante, 

Nesmurtinės 

komunikacijos 

praktikė 

Žaslių pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt


23. 

Seminaras  

„Patyriminis mokymasis ir 

pažangos stebėjimas 

pamokoje. Nuo klaidų iki 

kokybės.“ 

 

30 d.  

9.00 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 

Gamtos mokslų 

mokytojams  

 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 20-

28 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt  

24. 

Seminaras  

„Pradinio ugdymo 

informatikos programos 

rengimas, išbandymas ir 

diegimas“ 

30 d.  

10.00 val.   

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Pradinių klasių 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 eur.  Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

25. 

Seminaras 

„Eurofitas. Moksleivių fizinio 

pajėgumo testai ir metodika“ 

 

30 d. 

10.00 val. 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Laima 

Trinkūnienė, 
LKKMA 

prezidentė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai, sporto 

specialistai, pradinių 

klasių, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

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  

26. 

Seminaras 

 

„Kaip susikalbėti ir efektyviai 

veikti? Vidinės dalykinės 

komunikacijos modeliai ir 

būdai švietimo organizacijoje“ 

31 d. 

10.00 val. 

Lazdijų darželis-

mokykla 

"Kregždutė"  

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lidija  

Laurinčiukienė, 

lektorė, asmeninio 

augimo trenerė 

Mokyklos 

bendruomenei 

Grupė suformuota 

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


27. 

Sveikatingumo programa 

„Linijiniai šokiai“  

Antradieniais, 

ketvirtadieniais 

11.00 val. 

 

Veisiejų verslo ir 

technologijos 

mokykla 

Rasa Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Saiva 

Stankevičienė, 

sveikatingumo 

trenerė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

28. 

 „Sveikatingumo mankštos“ Kiekvieną 

antradienį, 

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 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

29. 

Anglų kalbos kursai Renkama 

grupė 

Planuojama 

kursų pradžia 

Sausio mėn. 

 

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 

30. 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Lyderių klubas“ 

Data ir laikas 

bus patikslinta   

Lazdijų švietimo 

centras 

8 ak. val.  

Eglė Mačionienė, 

Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

 Švietimo 

bendruomenės 

nariams 

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų lėšomis 

 

  

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


TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIŲ PROGRAMA 

 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatoriu

s 

Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 „Sveikatingumo mankštos“ Kiekvieną 

antradienį, 

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  

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų lėšomis 

2. 

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  

3. 

Menų kūrybinės dirbtuvės Kiekvieną 

pirmadienį 

11.00 val. 

 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

3 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Zuzana Urbonaitė, 

Lazdijų TAU menų 

kūrybinių dirbtuvių 

vadovė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

4. 

Sveikatingumo programa 

„Linijiniai šokiai“  

Antradieniais, 

ketvirtadieniais 

11.00 val. 

 

Veisiejų verslo ir 

technologijos 

mokykla 

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Saiva Stankevičienė, 

sveikatingumo trenerė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų lėšomis 

5. 

Paskaita  

„Punsko krašto tradicijos“ 

4 d.  

10.00 val. 

VšĮ Lazdijų 

švietimo centras 

2 ak. val.  

Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Jonas Vaičiulis,  Punsko 

valsčiaus viršaičio 

pavaduotojas  

Lazdijų Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  



6. 

 „Keramikos ir odos dirbinių 

dirbtuvės“ 

6, 13 ir 20  d. 

10.00 

 

 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

4 ak. val. 

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Rita Vaickelionienė, 

Lazdijų meno mokyklos 

dailės mokytoja 

metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų lėšomis 

7. 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kalėdų turgelis. 

Šeškaturgis“ 

Rekomenduojama produkcija 

prekybai -  kailio ir odos 

dirbiniai, megzti, siūti ar velti 

šilti gaminiai (kojinės, 

pirštinės, šalikai, skaros, 

veltiniai, riešinės kepurės 

vaikams ar suaugusiems ir kt.)  

13 d. 

14.00 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

3 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Birutė Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

mokytoja metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų lėšomis 

Norintiems 

prekiauti būtina 

registracija iki 

gruodžio 11 d. el. 

paštu 

jurgita.baleviciute@

lazdijai.lt arba tel. 

8-318-51779, 8-620-

22542 

8. 

Išvyka į Nacionalinio Kauno 

dramos teatro spektaklį  

„Senos damos vizitas“  

14 d.  

12.00 val. 

Išvyka  Rasa 

Jušinskienė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

 Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Grupė suformuota  

9. 

Paskaita  

„Nuolatinio diakonato kelias 

Lietuvoje  

17 d.  

9.30 val.  

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

2 ak. val. 

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Rolandas Judeikis, 
diakonas, Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos tikybos 

mokytojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

10. 

Paskaita  

„Nuolatinio diakonato kelias 

Lietuvoje  

17 d.  

12.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

2 ak.  val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Rolandas Judeikis, 
diakonas, Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos tikybos 

mokytojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt
mailto:jurgita.baleviciute@lazdijai.lt


11. 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kalėdų turgelis. 

Skaistaturgis“ 

Rekomenduojama produkcija 

prekybai -  rankų darbo 

dovanos, žaisliukai eglutei, 

papuošalai, muilas, hidrolatai, 

kvapiosios druskos, žvakės, 

keramikos, metalo ar medžio 

dirbiniai ir kt.)  

 

18 d. 

14.00 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

3 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Birutė Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

mokytoja metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų lėšomis 

Norintiems 

prekiauti būtina 

registracija iki 

gruodžio 11 d. el. 

paštu 

jurgita.baleviciute@

lazdijai.lt arba tel. 

8-318-51779, 8-620-

22542 

12. 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kalėdų turgelis. 

Saldaturgis“ 

Rekomenduojama produkcija 

prekybai -  įvairūs maisto 

produktai ir patiekalai Kūčių ir 

Kalėdų stalui (kūčiukai, 

meduoliai, džiovintos uogos ar 

vaisiai, medus, gira, džiovinti 

ar marinuoti grybai, 

vaistažolės, arbatžolės ir kt.). 

 

20 d. 

14.00 

Lazdijų švietimo 

centras 

3 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė, 

Lazdijų 

švietimo centro 

metodininkė 

Birutė Vžesniauskienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

mokytoja metodininkė 

Visiems 

besidomintiems  

Finansuojama 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

programų lėšomis 

Norintiems 

prekiauti būtina 

registracija iki 

gruodžio 11 d. el. 

paštu 

jurgita.baleviciute@

lazdijai.lt arba tel. 

8-318-51779, 8-620-

22542 
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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) 

2 – 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) 

2 – 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   

3. 

Nuotoliniai kursai  

„Prezi programos pagrindai“ 

3 –16 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

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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nuotoliniai-

mokymai@inbox.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) 

9 – 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 pateiktis kitaip“ 

 9-20 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt  

Kursų kaina 20 Eur 

6. 

Nuotoliniai kursai  

„Panaudokite QR kodus 

pamokoje“ 

9-31 d.  20 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Rūta Jakulienė, 

Alytaus profesinio 

rengimo centras, vyr. 

profesijos mokytoja 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542, 

www.semiplius.lt 

El. paštu: 

nuotoliniai-

mokymai@inbox.lt 

Kursų kaina 20 Eur 

mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
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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. 

Konsultacijos mokytojų padėjėjams „Mokytojo 

padėjėjo vaidmuo mokykloje“ 

Pagal poreikį Mokykla, Lazdijų 

švietimo centras 

Žaneta Burbulevičienė, Lazdijų 

švietimo centro logopedė 

Būtina iš anksto  užsiregistruoti 

Lazdijų švietimo centre, tel. 8 

67537824, el.p.  

zaneta.burbuleviciene@lazdijai.lt 

4 Konsultacija „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 

 

Direktorė                  Eglė Mačionienė 
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