
         MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKACINIO AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ CENTRO  

2022 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

DATA RENGINIO TEMA TRUKMĖ 
TIKSLINĖ 

GRUPĖ 

LEKTORIAI, 

ORGANIZATORIAI 
RENGINIO VIETA 

KAINA 

Eur 

Balandžio 5 d. 

9.00 val. 

 Įžanginiai individualios priežiūros personalo, 

dirbančio su vaikais, mokymų (40 akad. val.) 

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) 

 

,- 

Balandžio 6 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) 

60,- 

Balandžio 7 d 

9.00 val. 

Įžanginiai individualios priežiūros personalo, 

dirbančio su vaikais, mokymų (40 akad. val.) 

seminaras „Socialinio darbo su vaikais, 

vaikais su negalia, socialinę riziką 

patiriančiais vaikais ir be tėvų globos 

likusiais vaikais specifika“ 

8 akad. 

val. 

Individualios priežiūros 

personalas 
Doc. Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

,- 

Balandžio 7 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) 

,- 

Balandžio 8 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) 

,- 

Balandžio 11 d. 

9.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras „Darbas su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais  

mokiniais“ 

8 akad. 

val 

Pedagogai , mokytojo 

padėjėjai, specialieji 

pedagogai 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

20,- 

Balandžio 12 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) 

,- 

Balandžio 13 d 

9.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras “Pedagogų  

emocinio atsparumo lavinimas/ Streso 

valdymas” 

8 akad. 

val. 

Mokyklų vadovai, 

pedagogai , mokytojo 

padėjėjai. 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

20,- 



Balandžio 15 d. 

10.00 val. 

Mokymai - diskusija ,,Prekyba žmonėmis: 

prevencija, reagavimas, pagalbos užtikrinimas 

4 akad. 

val. 

Marijampolės 

savivaldybės kovos su 

prekyba žmonėmis 

koordinavimo grupė. 

Svajonė Rainienė  

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 
,- 

Balandžio 19 d. 

10.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras “Perdegimo 

prevencija ir jėgų atkūrimas” 

8 akad. 

val. 

Mokyklų vadovai, 

pedagogai , mokytojo 

padėjėjai. 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

20,- 

Balandžio 22 d. 

9.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras "Sėkmingo 

bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ABC" 

8 akad. 

val. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovai, 

pavaduotojai ugdymui, 

pedagogai 

Doc. Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

20,- 

Balandžio 25 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) 

,- 

Balandžio 29 d. 

9.00 val. 

Teorinis – praktinis seminaras 

„Bendradarbiavimas socialiniame darbe: kaip 

visiems susikalbėti?“ 

8 akad. 

val. 

Marijampolės socialinės 

pagalbos centras 

Svajonė Rainienė  

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

215, 

Marijampolės 

kolegija 

20,- 

Balandžio 29 d. 

9.00 val. 

Teorinis - praktinis seminaras “Vaikai su 

dauno sindromu“ 

8 akad. 

val. 

Pedagogai , mokytojo 

padėjėjai, specialieji 

pedagogai 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

20,- 

Balandžio 29 d. 

9.00  val. 
Teorinis – praktinis seminaras  

"Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų veiklos vertinimas: kaip jam 

pasirengti?" 

 

8 akad. 

val. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovai, 

pavaduotojai ugdymui, 

pedagogai 

Doc. Dr. Vilma Liaudanskė 

Pedagogikos, menų ir socialinio 

darbo katedros lektorė 

Nuotoliniu būdu 

(zoom platforma) 

20,- 

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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