
          

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKACINIO AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ CENTRO  

2021 M. SAUSIO MĖNESIO NUOTOLINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

DATA  RENGINIO TEMA TRUKMĖ 
TIKSLINĖ  

GRUPĖ 

LEKTORIAI, 

ORGANIZATORIAI 
RENGINIO VIETA 

Sausio 12 d.  

10.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros 

personalo dirbančio su senyvo amžiaus 

asmenimis mokymai (40 akad. val.) 

1. Teorinis – praktinis seminaras 

„Socialinio darbo pagrindai” 

8 akad. val. 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Sausio 13 d.  

10.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros 

personalo dirbančio su senyvo amžiaus 

asmenimis mokymai (40 akad. val.) 

2. Teorinis – praktinis seminaras 

“Socialinio darbo su pagyvenusiais 

asmenimis specifika” 

8 akad. val 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Sausio 14 d.  

10.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros 

personalo dirbančio su senyvo amžiaus 

asmenimis mokymai (40 akad. val.) 

3. Teorinis – praktinis seminaras 

“Individualios priežiūros personalo 

kompetencija ir atsakomybė, 

vertybės ir etika” 

8 akad. val 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Sausio 15 d.  

10.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros 

personalo dirbančio su senyvo amžiaus 

asmenimis mokymai (40 akad. val.) 

4. Teorinis – praktinis seminaras 

“Bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžių lavinimas“ 

8 akad. val 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Sausio 15 d.  

10.00 val. 

Mokymai “Mokslinio straipsnio 

parengimas publikavimui: 

metodologiniai ypatumai” 

8 akad. val Tikslinė grupė 
Doc. dr. Romas Prakapas, 

MRU 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

Sausio 16 d.  

10.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros 

personalo dirbančio su senyvo amžiaus 

asmenimis mokymai (40 akad. val.) 

5. Teorinis – praktinis seminaras 

“Socialinių paslaugų organizavimas 

ir teikimas” 

8 akad. val 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Svajonė Rainienė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

sausio 19 d.  

16.00 val. 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo 

instruktorių specialiųjų periodinių 

kursų seminaras „edukacinių 

inovacijų taikymo galimybės 

vairuotojų rengime“ 

5 akad.val. Tikslinė grupė 
Gražina Jakovickienė 

lektorė 
Nuotoliniu būdu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija ir išsamesnė informacija telefonu 8-652-90459, el. p. tsc@mkolegija.lt 

Visus pageidaujančius kviečiame vesti seminarus, seminarų ciklus, kursus Marijampolės kolegijos Edukaciniame aukštojo mokslo studijų centre. 

 

 

Metodininkė tobulinimosi studijoms                                                          Živilė Myru  

sausio 20 d.  

16.00 val 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo 

instruktorių specialiųjų periodinių 

kursų seminaras „edukacinių 

inovacijų taikymo galimybės 

vairuotojų rengime“ 

5 akad.val. Tikslinė grupė 
Gražina Jakovickienė 

lektorė 

 

 

Nuotoliniu būdu 

sausio 21 d 

16.00 val. 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo 

instruktorių specialiųjų periodinių 

kursų seminaras „Pedagoginiai, 

psichologiniai mokymo(-si) sėkmės 

kriterijai praktiniame vairuotojų 

rengime“ 

5 akad.val. Tikslinė grupė 
Gražina Jakovickienė 

lektorė 

 

 

Nuotoliniu būdu 

sausio 22 d.  

16.00 val. 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo 

instruktorių specialiųjų periodinių 

kursų seminaras „Pedagoginiai, 

psichologiniai mokymo(-si) sėkmės 

kriterijai praktiniame vairuotojų 

rengime“ 

5 akad.val. Tikslinė grupė 
Gražina Jakovickienė 

lektorė 
Nuotoliniu būdu  

sausio 23 d.  

09.00 val. 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo 

instruktorių specialiųjų periodinių 

kursų seminaras „Saugaus ir 

atsakingo vairavimo psichologinės 

prielaidos“ 

10 akad.val. Tikslinė grupė 
Gražina Jakovickienė 

lektorė 
Nuotoliniu būdu  

mailto:tsc@
mailto:dalia.venckiene@mkolegija.lt

