
 

     

 
 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorės 

2019 m. gegužės 29  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. BIRŽELIO 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 

Akordeonistų meistriškumo 

mokykla  

Gegužės 30 -

birželio 2 d.  

40 ak. val.  Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Lektorių grupė Akordeono 

mokytojams  

Dalyvio mokestis 

2,90 Eur. Būtina 

išankstinė 

registracija             

8-318-51779, 8-

620-22542 arba 

www.semiplius.lt 

2. 

Anglų kalbos kursai A2.2 lygiu 3 d.  

Kiekvieną 

pirmadienį ir 

ketvirtadienį 

16.00 val.  

Lazdijų švietimo 

centras 

64 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Ona Subačienė Užsiregistravusiems  Kaina priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus. 

Preliminari kursų 

kaina už ak. val. 2,6 

– 3,72 Eur.  

3. 

Nuotoliniai kursai  

„Kurkime pateiktis kitaip“ 

3-14 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  

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

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) 

3 – 28 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  

5. 

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) 

3 – 17 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://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://nuotoliniai-mokymai.jimdo.com/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


6 

Nuotoliniai kursai  

„Prezi programos pagrindai“ 

4-17 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  

„Infografika - skaitmeninis 

informacijos pateikimas 

ugdymo procese“ 

4-17 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 

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/


8 

Nuotoliniai kursai  

„Panaudokite QR kodus 

pamokoje“ 

 10 -28 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. 

9. 

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) 

10 – 28 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 ur. Būtina 

išankstinė 

registracija tel. 8-

318-51779, 8-620-

22542 arba 

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/


10. 

Nuotoliniai kursai  

„Animuotų pateikčių kūrimas 

debesyse ir ne tik“ 

 10 -21 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. 

11 

Seminaras 

„Profesinis santykis su vaiku: 

Z kartos vaikų ugdymas” 

10 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

6 ak. val. 

Rasa Jušinskienė 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Evaldas Karmaza 

Psichologas, 

konsultantas 

Lazdijų rajono 

mokyklų 

komandoms 

(Komandą sudaro 4 

asmenys). 

Dalyvio mokestis 

2.90 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel.    

8-318-51779, 8-

614-53110  

12. 

Nuotoliniai kursai  

„Animuotų pateikčių kūrimas 

debesyse ir ne tik“ 

 11 -28 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 

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/


Kursų kaina 20 Eur. 

13 

Nuotoliniai kursai  

„Kurkime nuotraukų koliažus 

su Collage.com programa“ 

 11 -28 d.  6 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 10 Eur. 

14. 

Seminaras 

„Pozityvių santykių kūrimas 

mokykloje ir veiksminga 

komunikacija“ 

13 d.  

13.00 val. 

Daugų Vlado 

Mirono gimnazija 

 6 ak. val. 

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Vygandas 

Pikčiūnas, 

asmenybės ugdymo 

ir meditacijos 

mokytojas 

Daugų Vlado 

Mirono gimnazijos 

bendruomenei 

Grupė suformuota  

15. 

Edukacinė išvyka  

„Ugdymo aplinkos 

pritaikymas vaikams, 

turintiems įvairiapusių ar 

emocijų ir elgesio sutrikimų“ 

13 d. 

10.00 val. 

Kauno Prano 

Daunio ugdymo 

centras, 

Bajorų g. 12, 

Taikos pr. 6a 
Kaunas 

Žaneta Stravinskaitė 

- Burbulevičienė, 

Lazdijų švietimo 

centro logopedė 

Raimonda 

Juknevičienė, Kauno 

Prano Daunio 

ugdymo centro 

direktorė 

Logopedų- 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio 

nariams, 

pedagogams 

Dalyvio mokestis 

2.90 Eur. 

Būtina išankstinė 

registracija tel.    

8-318-51779, 8-

675-37824 

16. 

Seminaras  

„Viešieji pirkimai: naujovės“ 

20 d. 

10.00 val. 

Lazdijų švietimo 

centras 

8 ak. val.  

Jurgita Balevičiūtė, 

Lazdijų švietimo 

centro metodininkė 

Tomas Vasiliauskas, 

UAB „Pokyčių 

valdymas“ vadovas, 

konsultantas, 

lektorius, turintis 11 

metų praktinio darbo 

viešųjų pirkimų 

srityje 

Viešųjų pirkimų 

organizatoriams ir 

vykdytojams 

  

Preliminari 

seminaro kaina 65- 

70 Eur.  

Būtina išankstinė 

registracija        

8-318-51779, 

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/


 8-620-22542 arba 

www.semiplius.lt 

17. 

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-

620-2254 

 

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. 

Dorinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

gegužės 

30 d. 

15 val.  

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Ona Stankevičienė, Lazdijų 

mokyklos darželio 

„Vyturėlis“ tikybos mokytoja  

Auksė Stirbienė,  Lazdijų r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė 

Jurgita Balevičiūtė,                       

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

2. 

Psichologų metodinio 

būrelio susirinkimas 

5 d. 

15 val. 

Derinama 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 

3. 

Mokyklų vadovų 

pavaduotojų ugdymui  

21 d. 

10 val. 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

Rasa Juškauskienė, Lazdijų r. 

Stebulių mokyklos 

pavaduotoja ugdymui 

Rasa Kazlauskienė,  Lazdijų r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotoja 

 

Rasa Jušinskienė  

Lazdijų švietimo centro 

metodininkė 

http://www.semiplius.lt/


 
 

 

 

      
ATVIROS PAMOKOS IR KITOS VEIKLOS 

 

Eil. 

Nr. 

Atvira veikla Data Vieta Mokytojo vardas pavardė Pastabos  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo 

iššūkis „Matematika tarp mūsų“, 

skirtas Šeštokų, Šventežerio ir 

Krosnos mokyklų 8 kl. mokiniams 

ir Lazdijų rajono matematikos 

mokytojams  

11 d.  

9.00 val.  

Veisiejų regioninio parko 

direkcija  

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos matematikos 

mokytoja metodininkė Alina Kancevičienė 

Lazdijų r. Krosnos mokyklos matematikos. 

mokytoja metodininkė Linutė 

Adomavičienė 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 

matematikos mokytoja metodininkė Vitalija 

Tumasonienė 

 

Būtina išankstinė registracija 

Lazdijų švietimo  centre, el.p. 

jurgita.baleviciute@lazdijai.lt   

 

KONSULTACIJOS 

 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijos tema Data Vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Konsultacija specialiojo ugdymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo klausimais 

Laikas 

derinamas 

Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus 

gimnazija 

Kristina Cibulskė, Lazdijų švietimo 

centro psichologė 
 

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    

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

6 

Individualios ir grupinės 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 

 

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 

http://www.semiplius.lt/

