
          

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKACINIO AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ CENTRO  

2021 M. GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

DATA  RENGINIO TEMA TRUKMĖ 
TIKSLINĖ  

GRUPĖ 

LEKTORIAI, 

ORGANIZATORIAI 
RENGINIO VIETA 

Gruodžio 14 d. 

9.00 val. 

Tyrinėjimu grįstas STEAM mokymasis 6 akad. val. Bendrojo ugdymo  

mokyklų mokytojai 

E. Kulikauskienė  

STEAM centro vadovė 

 

Marijampolės 

kolegija 

111  kab. 

Gruodžio 14 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras „Priemonės 

lengvinančios bendravimą su klientais 

socialiniame darbe“ 

 

8 akad. val. Socialinio darbo 

specialistai, Individualios 

priežiūros personalas 

Doc. Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 
Zoom platforma 

Gruodžio15 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras „ ISGP plano 

pildymo ypatumai“ 
8 akad. val. 

Socialinio darbo 

specialistai, Individualios 

priežiūros personalas 

Doc. Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Marijampolės vaiko 

tėviškės namai 

Gruodžio 16 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras „Žinių apie 

negalias gilinimas ir darbo su klientais 

specifika“ 

 

8 akad. 

val. 

Socialinio darbo 

specialistai, Individualios 

priežiūros personalas 

Doc. Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Zoom platforma 

 

Gruodžio 16 d.  

9.00 val. 

Tyrinėjimu grįstas STEAM mokymasis 6 akad. 

val. 

Bendrojo ugdymo  

mokyklų mokytojai 

STEAM centro vadovė 

E. Kulikauskienė 

Marijampolės 

kolegija 

111  kab. 

Gruodžio17 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras “Emocinio 

krūvio valdymas socialiniame darbe“ 

 

8 akad. 

val. 

Socialinio darbo 

specialistai, Individualios 

priežiūros personalas 

Doc. Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė  

 

Marijampolės 

kolegija, 317 a. 

 

Gruodžio 20 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras „Konfliktų su 

klientu prevencija ir /arba jų įveikimo 

būdai“ 

8 akad. 

val. 

Socialinio darbo 

specialistai, Individualios 

priežiūros personalas 

Doc. Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 

Zoom platforma 

Gruodžio 21 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras “Kaip dirbti su 

nemotyvuotais klientais: praktinės 

rekomendacijos socialinių paslaugų 

teikėjams“ 

8 akad. 

val. 

Socialinio darbo 

specialistai, Individualios 

priežiūros personalas 

Doc. Dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros docentė 
Zoom platforma 

 

Registracija ir išsamesnė informacija telefonu 8-652-90459, el. p. tsc@mkolegija.lt Tel. +370 658 71692 edita.kulikauskiene@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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