
          

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKACINIO AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ CENTRO  

2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIO NUOTOLINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

DATA  RENGINIO TEMA TRUKMĖ 
TIKSLINĖ  

GRUPĖ 

LEKTORIAI, 

ORGANIZATORIAI 
RENGINIO VIETA 

Gegužės 10 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 

Doc. Dr. Salomėja 

Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Gegužės 11 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 

Doc. Dr. Salomėja 

Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Gegužės 12 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 asistentė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Gegužės 12 d. 

10.00 val. 

Respublikinė mokslinė-praktinė studentų 

konferencija „studentų taikomieji tyrimai“ 

8 akad. val. Tikslinė grupė Marijampolės kolegija  

ESDF 
Nutoliniu būdu 

(teams platforma) 

Gegužės 13 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 

Doc. Dr. Salomėja 

Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė  

Nuotoliniu būdu (teams 

platforma) 

 

Gegužės 14 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 

Doc. Dr. Salomėja 

Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Gegužės 20 d. 

10.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras “Emocijų ir streso 

valdymas bei perdegimo sindromas socialiniame 

darbe” 

8 akad. val. Socialiniai darbuotojai, 

padėjėjai 

Doc. Dr. Salomėja 

Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Gegužės 20 -

21 d. 

 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„vadyba, verslas, technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ 

8 akad. val. Tikslinė grupė 
Marijampolės kolegija  

VTF 

Nuotoliniu būdu (teams 

platforma) 

 

Gegužės 21 d. 

10.00 val. 

Teorinis -  praktinis seminaras “Konfliktinių 

situacijų valdymas, pykčio valdymas” 

8 akad. val. Socialiniai darbuotojai, 

padėjėjai 

Doc. Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 



Gegužės 28 d. 

10.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras  "Kaip motyvuoti 

socialinio darbo klientus pokyčiams?" 

8 akad. val. Socialiniai darbuotojai, 

padėjėjai 

Doc. Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

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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