
 

     

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. LŠCV3-11 

 

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

 

2020 M. KOVO  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 

 

„Psichinės sveikatos 

kompetencijos bendrojo ugdymo 

mokyklose“ 

Vasario 27 d. – 

kovo 19 d. 

14.00 val. 

Žiežmarių 

gimnazija 

 

40 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė 
sertifikuota 

asmenybės raidos 

–W. Torbert 

veiksmo logikų ir 

tyrinėjimo veiksme 

lektorė, 

organizacinių 

pokyčių 

konsultantė, 

Nesmurtinės 

komunikacijos 

praktikė 

Žiežmarių 

gimnazijos 

bendruomenei 

 

Grupė suformuota 

2. 

Anglų kalbos kursai A1.1 lygiu 
Antradieniais ir 

ketvirtadieniais 

17.30 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

64 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Onutė Subačienė, 
Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja 

metodininkė  

Visiems 

besidomintiems 

Grupė suformuota 

http://www.svietimocentras.lt/


3. 

Seminaras 

„Bitės Vilimaitės meninio žodžio 

takais“ 

3 d. 

14.00 val. 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

6 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lionė 

Lapinskienė, 

Komunikacijos 

centro „Kalba. 

Knyga. Kūryba“ 

vadovė, 

Renata Rudienė, 

Lazdijų viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojams, visiems 

besidomintiems 

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

4. 

40 ak. val. KT programos 

„Nepilnamečių administracinės 

atsakomybės ypatumai“ 

I modulis. Seminaras 

„Nepilnamečio sąvoka. Teisės 

aktai, reglamentuojantys 

nepilnamečių teisinę 

atsakomybę“ 

 

10 d.  

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Mindaugas 

Baranauskas, M. 

Romerio 

universiteto 

Viešojo saugumo 

akademijos 

Policijos veiklos 

katedros lektorius 

Socialiniams 

pedagogams, 

psichologams, 

socialiniams 

darbuotojams, 

dirbantiems su 

rizikos šeimomis, 

vaiko teisių 

specialistams, vaikų 

globos namų 

darbuotojams, vaiko 

gerovės komisijų 

nariams (VGK), 

mokyklų vadovams 

ir jų pavaduotojams 

ugdymui 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 

(preliminari  kaina 

– 20-25 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

 

5. 

40 ak. val. KT programos 

„Įtraukiajam ugdymui palanki 

aplinka – iššūkiai ir galimybės“ 

 

I modulis seminaras „Sėkmingas 

įtraukiojo ugdymo strategijos 

parengimas“ 

17 d. 

14.00 val. 

 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lazdijų švietimo 

centro specialistai 

Mokyklų VGK 

pirmininkams ir 

specialistams 

(psichologams, 

logopedams, 

socialiniams 

pedagogams, 

specialiesiems 

pedagogams) 

Dalyvio mokestis 

2,90 eur. Būtina 

išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

6. 

Seminaras  

„Skaitmeninės priemonės ir 

metodai mokant matematikos 

18 d. 

12.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Dr. Elmundas 

Žalys, Malvina 

Vilniškienė, 
Leidyklos TEV ir 

Matematikos 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 eur. Būtina 

išankstinė 

registracija  tel. 8 -

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


V–VIII klasėse ir rengiantis 

NMPP“ 

EMA, mokymo 

priemonių autoriai 

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

7. 

Seminaras 

 

„Ugdymo įstaigų darbo tarybų 

narių kompetencijų 

tobulinimas“ 

19 d. 

12.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Romas Turonis, 
darbo santykių 

konsultantas, 

mediatorius – 

derybų ir ginčų 

tarpininkas, 

Lietuvos 

mediatorių rūmų 

narys  

Ugdymo įstaigų 

darbo tarybų nariams 

ir kandidatams 

rinkimuose į darbo 

tarybas 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 

(preliminari  kaina 

– 15-20 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt  

8. 

Švietimo lyderystės forumas  

„Kokią vertę kuria mokykla?“. 19 d.  

 

Išvyka  

 

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO 

Eglė Mačionienė, 

Lazdijų švietimo 

centro direktorė 

Lektorių grupė Visiems 

besidomintiems  

Detalesnė 

informacija 

užsiregistravusiems 

el. paštu 

egle.macioniene@l

azdijai.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“ 

23 d.  

12.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6 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 

– 20-25 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

 

 

10. 

Konsultacija  

 

„Naujos kartos specialistų 

rengimas. Ką pasirinkti?“ 

 

25 d. 

 

8.55 val. 

Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija 

1 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė  Mokiniams  Nemokamai 

25 d. 

 

10.55 val. 

Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazija 

1 ak. val. 

Mokiniams  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:egle.macioniene@lazdijai.lt
mailto:egle.macioniene@lazdijai.lt
http://www.semiplius.lt/


25 d. 

 

13.05 val. 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio 

gimnazija 

1 ak. val. 

Mokiniams  

25 d. 

 

14.15 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

1 ak. val. 

Visiems 

besidomintiems  

11. 

40 ak. val. KT programos 

„Nepilnamečių administracinės 

atsakomybės ypatumai“ 

 

II modulis. Seminaras 

„Geriausių vaiko interesų 

užtikrinimas. Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo, susijusio su 

nepilnamečių teisės pažeidimų 

užkardymu ir identifikavimu, 

problematika“ 

 

26 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Mindaugas 

Baranauskas, M. 

Romerio 

universiteto 

Viešojo saugumo 

akademijos 

Policijos veiklos 

katedros lektorius 

Socialiniams 

pedagogams, 

psichologams, 

socialiniams 

darbuotojams, 

dirbantiems su 

rizikos šeimomis, 

vaiko teisių 

specialistams, vaikų 

globos namų 

darbuotojams, vaiko 

gerovės komisijų 

nariams (VGK), 

mokyklų vadovams 

ir jų pavaduotojams 

ugdymui 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus 

(preliminari  kaina 

– 20-25 Eur.) 

Būtina išankstinė 

registracija  tel. 8 -

318-51779, 8-620-

22542 arba 

www.semiplius.lt 

 

12. 

Seminaras  

 

„Seniūnaičių lyderystės ir 

bendruomenės įgalinimo 

kompetencijų ugdymas“ 

26 d. 

10.00 val. 

I grupė 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

8 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Irena Blaževičė, 
ES ir EBPO 

tarptautinė 

ekspertė, 

sertifikuota 

konsultantė, 

lektorė. 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

seniūnijų 

seniūnaičiams 

Grupės 

suformuotos 

27 d. 

10.00 val. 

II grupė 

13. 

40 ak. val. KT programos „Vaikų 

vaidybinės raiškos ugdymas 

darželyje: prieinamos formos, 

įvairių lygmenų pasiekimai“ 

 

I modulis. Seminaras „Vaikų 

vaidinimai darželyje: įvairių 

lygmenų pasiekimai visiems. 

30 d. 

 

12.15 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

 

6  ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Doc. dr. Vida 

Kazragytė, 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto 

Švietimo 

akademijos 

docentė, vaikų 

vaidybos tyrėja, 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogams 

Seminaro kaina 

priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Preliminari 

seminaro kaina 20-

25 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

http://www.semiplius.lt/


Patrauklių bei prieinamų formų 

praktika“ 

praktikė, knygų 

„Mažųjų vaidyba“, 

„Mažųjų 

vaidinimai“ autorė 

318-51779, 8-614-

53110 arba 

www.semiplius.lt 

14. 

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  Lazdijų švietimo 

centras 

60 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė 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 

15. 

Supervizija Data derinama 

 

14.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras, Dzūkų g. 1 

 

10 ak. val. 

Kristina Cibulskė, 

Lazdijų švietimo 

centro psichologė 

Dalė 

Kuzmickienė, 
psichoterapeutė, 

supervizorė 

Lazdijų rajono 

psichologų 

metodinio būrelio 

nariams 

Registracija el. 

paštu 

kristina.cibulske@l

azdijai.lt 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIŲ PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data, 

Laikas 

Vieta 

Trukmė 

Koordinatorius Lektoriai Kam skirta 

programa 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 „Sveikatingumo mankštos“ Kiekvieną 

antradienį, 

penktadienį 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

Dzūkų g. 1  

1 val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Anatolijus Mikutovskis, 

Lietuvos Pietvakarių 

tinklinio asociacijos 

prezidentas  

Visiems 

besidomintiems  

 

2 

TAU ansamblio repeticija  Kiekvieną 

pirmadienį 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras  

1  val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

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. 

Lazdijų švietimo 

centras 

3 val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Zuzana Urbonaitė, 

Lazdijų TAU menų 

kūrybinių dirbtuvių 

vadovė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

http://www.semiplius.lt/


4 

Sveikatingumo programa 

„Linijiniai šokiai“  

Antradieniais  

9.30 val. 

Veisiejų verslo ir 

technologijos 

mokykla 

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Saiva Stankevičienė, 

sveikatingumo trenerė 

Visiems 

besidomintiems  

Nemokamai  

5 

Kaziuko mugė 5 d.  

11.00 val. 

Lazdijų viešoji 

biblioteka 

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Mugę organizuoja Lazdijų 

švietimo centras, Lazdijų 

meno mokykla, Lazdijų 

viešoji biblioteka 

Visiems 

besidomintiems  

Būtina išankstinė 

registracija tel. 8 620 

22542 

6 

Paskaita  

„Judėjimas -   kelias į 

ilgaamžiškumą“ 

12 d. 

9.30  

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras 

2 ak. val. 

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Asta Bagdonienė, Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus 

kūno kultūros mokytoja 

metodininkė  

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

7 

Paskaita  

„Judėjimas -   kelias į 

ilgaamžiškumą“ 

12 d. 

12.00  

Lazdijų švietimo 

centras  

2 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Asta Bagdonienė, Seirijų 

Antano Žmuidzinavičiaus 

kūno kultūros mokytoja 

metodininkė  

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

8 

Paskaita 

„Lietuvos kariuomenės 

aušra“ 

18 d. 

10.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

2 ak. val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Artūras Čiurlionis, 
Šventežerio mokyklos 

direktorius, istorijos 

mokytojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

9 

Paskaita 

„Lietuvos kariuomenės 

aušra“ 

18 d. 

12.00 val.  

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras  

2 ak. val. 

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Artūras Čiurlionis, 
Šventežerio mokyklos 

direktorius, istorijos 

mokytojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  



10 

Paskaita 

„Karo pabėgėliai” 

23 d.  

9.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras  

2 ak.  val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Audronė Pileckienė, 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

istorijos mokytoja 

metodininkė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

11 

Paskaita – degustacija  

„Tonizuojantys augalai ir jų 

arbatos“ 

25 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras  

2 ak.  val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Gintutė Durtinevičienė, 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

biologijos mokytoja 

metodininkė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

12 

Paskaita 

„Gyvenimo energija“ 

25 d.  

12.00 val.  

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras  

2 ak. val. 

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Gintutė Durtinevičienė, 

Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos 

biologijos mokytoja 

metodininkė 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

13 

Paskaita 

 „Politinė Lietuvos kultūra ir 

valstybei kylantys iššūkiai 

pasaulinių įvykių kontekste“ 

30 d. 

12.00 

Lazdijų švietimo 

centras  

2 ak.  val.  

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Laurynas Kasčiūnas, LR 

Seimo narys, Nacionalinio 

saugumo ir gynybos 

komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

14 

Paskaita 

 „Politinė Lietuvos kultūra ir 

valstybei kylantys iššūkiai 

pasaulinių įvykių kontekste“ 

30 d. 

10.00 

Veisiejų seniūnijos 

bendruomenės 

komiteto socialinių 

paslaugų centras  

2 ak. val. 

Jurgita 

Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo 

centro 

metodininkė 

Laurynas Kasčiūnas, LR 

Seimo narys, Nacionalinio 

saugumo ir gynybos 

komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

Lazdijų 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

klausytojams 

Nemokamai  

 

 

 

 

 



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 – 22 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   

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


3. 

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 – 20 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  

4. 

Nuotoliniai kursai  

„Interneto svetainių kūrimas 

be jokio programavimo“ 

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 

5. 

Nuotoliniai kursai  

„Pateikčių kūrimas Emaze 

aplinkoje“ 

 10-28 d.  10 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 10 Eur 

http://www.semiplius.lt/
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
mailto:nuotoliniai-mokymai@inbox.lt
http://www.semiplius.lt/
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6. 

Nuotoliniai kursai  

„IKT įrankiai skirti mokinių 

pažangai vertinti ir įsivertinti“ 

 16-31 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 

 

 

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 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 

3. 

Konsultacija „Mokyklos veiklos refleksija aukštesnei  

švietimo kokybei užtikrinti“ 

11 d. 

  

14.00 val.  

Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija  

 

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 
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