
         MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKACINIO AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ CENTRO  

2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

DATA RENGINIO TEMA TRUKMĖ 
TIKSLINĖ 

GRUPĖ 

LEKTORIAI, 

ORGANIZATORIAI 
RENGINIO VIETA 

Lapkričio 16 d. 

9.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros personalo 

dirbančio su senyvo amžiaus asmenimis mokymai 

(40 akad. val.) 1. Teorinis – praktinis seminaras 

„Socialinio darbo pagrindai” 

8 akad. val. Individualios priežiūros 

personalas 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

Lapkričio 18 d. 

9.00 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. Individualios priežiūros 

personalas Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

Lapkričio 19 d. 

9.00 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. Individualios priežiūros 

personalas Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

Lapkričio 25 d. 

9.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras „Intervencijos 

metodai ir jų taikymas socialiniame darbe“ 

 

8 akad. val. Socialinio darbo specialistai, 

Individualios priežiūros 

personalas 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Lapkričio 26 d. 

9.00 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. Individualios priežiūros 

personalas Svajonė Rainienė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė  

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

Lapkričio 29 d. 

9.00 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. Individualios priežiūros 

personalas Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

Lapkričio 30 d. 

9.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras „Psichologinio 

aikido taikymas socialiniame darbe" 

8 akad. Val. Socialinio darbo specialistai, 

Individualios priežiūros 

personalas 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu (zoom 

platforma) 

 

Registracija ir išsamesnė informacija telefonu 8-652-90459, el. p. tsc@mkolegija.ltVisus pageidaujančius kviečiame vesti seminarus, seminarų ciklus, kursus Marijampolės kolegijos 

Edukaciniame aukštojo mokslo studijų centre. 

Metodininkė tobulinimosi studijoms                                                          Živilė Myru  

 

 

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


Edukacinis aukštojo mokslo centras organizuoja “ĮŽANGINIŲ INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS PERSONALO DIRBANČIO SU SENYVO AMŽIAUS 
ASMENIMIS MOKYMAI” (40 akad. val.)  
Mokymų temos:   

• Socialinio darbo pagrindai;  
• Socialinio darbo su pagyvenusiais asmenimis specifika;  
• Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas;  
• Individualios priežiūros personalo kompetencija ir atsakomybė, vertybės ir etika;  
• Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas.  

Dalyviams išklausiusiems mokymus, bus išduodami pažymėjimai  
Registracija tel. +37061643712 el. p. tsc@mkolegija,lt  
11.18 dieną seminaras "Pozityvus socialinis darbas: nuo problemų sprendimo modelio link įgalinimo".  


