
          

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKACINIO AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ CENTRO  

2021 M. BALANDŽIO MĖNESIO NUOTOLINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

DATA  RENGINIO TEMA TRUKMĖ 
TIKSLINĖ  

GRUPĖ 
LEKTORIAI, ORGANIZATORIAI RENGINIO VIETA 

Balandžio 7 d. 

10.00 val. 

Mokymai „Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacinių 

veiklų valdymas ir įgyvendinimas“ 

4 akad. val. 
Marijampolės kolegijos 

bendruomenė 

prof. Dr. Artūras Jakubavičius 

VŠį “Lietuvos inovacijų centras”, inovacijų 

paramos paslaugų departamento vadovas 

Nuotoliniu būdu 

(teams platforma) 

 

Balandžio 8 d.  

10.00 val. 

Nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Suburta šeima: pamokos išmoktos per 

drąsą ir meilę“ 

 

8 akad. val. 

Tikslinė grupė 

ESDF Pedagogikos, menų ir socialinio darbo 

katedra kartu su Marijampolės savivaldybės 

administracija, Lietuvos socialinio darbo 

mokyklų asociacija, Marijampolės socialinės 

pagalbos centru 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

 

Balandžio 8 d. 

16.00 val. 

Civilinės saugos mokymai 

„Biologinė tarša. Epidemijos, 

pandemijos, bioterorizmas. Veiksmai 

susidarius aplinkos taršai biologinėmis 

medžiagomis”.  

„Aplinkos tarša, ekologinės nelaimės ir 

gamtinės kilmės ekstremaliosios 

situacijos“. 

4 akad. val. 

Marijampolės kolegijos 

bendruomenė 

Dalia Miliuvienė,  

Technologijų katedros lektorė 

Ramutė Jančauskienė. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir 

gaisrinės saugos specialistė 
 

Nuotoliniu būdu 

(teams platforma) 

 

Balandžio 22 d.  

10.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus 

teisėmis grįstas socialinių paslaugų 

teikimo modelis“           

8 akad. val. 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Svajonė Rainienė 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros 

asistentė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

 

Balandžio 23 d.  

10.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras „Atvejo 

vadyba: lyderystė, bendradarbiavimas, 

teisės aktų analizė“       

8 akad. val. 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Svajonė Rainienė 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros 

asistentė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

 

Balandžio 26 d.  

10.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras 

„Kaip išsaugoti emocinę sveikatą 

socialiniame darbe, dirbant karantino 

sąlygomis“ 

8 akad. val. 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros 

docentė 

 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

 

Balandžio 29 d.  

10.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras 

„Psichologinio aikido taikymas 

socialiniame darbe“                      
 

8 akad. val. 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai, kurie dirba su  

senyvo amžiaus žmonėmis 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros 

ldocentė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

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  
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