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JURBARKO ŠVIETIMO CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 120 A, 74187 Jurbarkas, tel. 865840864, el. p. metodininke@jurbarkosc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193013719
2023 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANO PAPILDYMAS Nr. 6

Pastaba: į Jurbarko švietimo centro organizuojamus renginius registruojamasi tik elektroniniu būdu: 
adresas http://www.jurbarkosc.lt/ , skiltis REGISTRACIJA Į RENGINIUS. Apie registraciją konsultuojame telefonu 865840719

Renginių organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių organizavimo formą, vietą ir koreguoti renginių programą

Data Renginio pavadinimas Lektoriai/ Organizatoriai Renginio vieta
Dalyvio 

mok. 
Eur

Klausytojo 
mokestis

Eur
Papildoma 
informacija

20 d.
12.45 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Aukime kartu su 
programa „eTwinning“ – 
galimybės, sėkmės ir iššūkiai“ I 
modulio seminaras Palangos 
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo, pagalbos mokiniui 
specialistams „Programos 
eTwinning galimybės, siekiant 
įtraukiojo ugdymo sėkmingo 
įgyvendinimo. S. Kneipo metodo 
taikymas“ (4 ak. val.)

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, programos eTwinning 
ambasadorė, Kneipo draugijos 
darbo grupės vadovė Snieguolė 
Mažeikienė, programos 
eTwinning ambasadorė, VšĮ 
Švietimo artelė „Sveiki“ 
edukatorė Nomeda Vykertienė

Nuotoliniu būdu - 1,00
Išankstinė registracija 

iki
2023-03-20

www.jurbarkosc.lt

22 d. 
12.45 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Aukime kartu su 
programa „eTwinning“ – 
galimybės, sėkmės ir iššūkiai“ II 
modulio seminaras Kauno lopšelio-
darželio „Giliukas“ ikimokyklinio 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, programos eTwinning 
ambasadorė Snieguolė 
Mažeikienė, programos 
eTwinning ambasadorė, VšĮ 

Nuotoliniu būdu - 1,00
Išankstinė registracija 

iki
2023-03-22

www.jurbarkosc.lt

mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams „Tarptautinės 
programos eTwinning galimybės, 
siekiant įtraukiojo ugdymo 
įgyvendinimo sėkmės“ (4 ak. val.)

Švietimo artelė „Sveiki“ 
edukatorė Nomeda Vykertienė

23 d. 
12.45 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Aukime kartu su 
programa „eTwinning“ – 
galimybės, sėkmės ir iššūkiai“ IV 
modulio seminaras Klaipėdos 
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogams, pagalbos 
mokiniui specialistams „Programa 
eTwinning galimybės ir pokytis, 
siekiant ugdymosi kokybės ir 
pažangos“ (4 ak. val.)

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, programos eTwinning 
ambasadorė Snieguolė 
Mažeikienė, programos 
eTwinning ambasadorė, VšĮ 
Švietimo artelė „Sveiki“ 
edukatorė Nomeda Vykertienė

Nuotoliniu būdu - 1,00
Išankstinė registracija 

iki
2023-03-23

www.jurbarkosc.lt

24 d. 
12.45 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Aukime kartu su 
programa „eTwinning“ – 
galimybės, sėkmės ir iššūkiai“ III 
modulio seminaras Ukmergės 
lopšelio-darželio „Eglutė“ 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogams, pagalbos 
mokiniui specialistams „Pokytis su 
programa eTwinning – įtraukiojo 
ugdymo galimybės ir sėkmės“ (4 
ak. val.)

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, programos eTwinning 
ambasadorė Snieguolė 
Mažeikienė, programos 
eTwinning ambasadorė, VšĮ 
Švietimo artelė „Sveiki“ 
edukatorė Nomeda Vykertienė

Nuotoliniu būdu - 1,00
Išankstinė registracija 

iki
2023-03-24

www.jurbarkosc.lt

29 d.
12.30 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Natūralus imuniteto 
stiprinimas pagal S. Kneipo 
metodiką“ I modulio paskaita 

Lektorė, S. Kneipo sveikatos 
trenerė Liudmila Pokvytytė Nuotoliniu būdu 350,00

grupei 1,00
Išankstinė registracija 

iki 2023-03-29
www.jurbarkosc.lt

http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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Ukmergės lopšelio-darželio 
„Eglutė“ pedagogams   „Natūralus 
vaikų imuniteto stiprinimas 
taikant S. Kneipo metodiką, I 
dalis“ (3 val.)

29 d. 
13.00 val.

Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo kurso 2 
susitikimas „Mokinių specialiųjų 
ugdymosi poreikių atpažinimas ir 
įvertinimas ir Ugdymo dalyvių 
komandinis darbas mokykloje“ 
(4 val.) 

Jurbarko švietimo centras

Nuotoliniu būdu - - -

30 d.
12.30 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Ugdymo 
diferencijavimas, 
individualizavimas, 
suasmeninimas“ II modulio 
seminaras Jurbarko Vytauto 
Didžiojo progimnazijos 
bendruomenei „Mokinio 
mokymosi sėkmė šiuolaikinėje 
pamokoje: diferencijavimo ir 
individualizavimo įtaka mokinių 
mokymuisi“ (6 val.)

Nacionalinės švietimo agentūros 
projekto „Kokybės krepšelis“ 
metodininkė, bendrojo ugdymo 
mokyklų veiklos kokybės 
vertinimo vadovaujančioji 
vertintoja Audronė 
Šarskuvienė

Jurbarko Vytauto 
Didžiojo progimnazija

650,00 
grupei 1,00

Išankstinė registracija 
iki 2023-03-30

www.jurbarkosc.lt

METODINĖ VEIKLA
Data Renginio/ veiklos pavadinimas Organizatoriai Renginio vieta
8 d.

9.30 val.
Dailės mokytojų metodinio būrelio susirinkimas 
„Kompetencijų ugdymo galimybės dailės pamokose“

Dailės mokytoja metodininkė, dailės 
mokytojų metodinio būrelio 
pirmininkė Jurgita Davidavičienė

Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka

PROFESINIS ORIENTAVIMAS

Data Renginio/veiklos pavadinimas Ugdymo įstaiga Atsakingas asmuo

http://www.jurbarkosc.lt/
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15 d. 
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimas su 2E mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

16 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su 2C mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

20 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su 1B mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

22 d.
8.55 val.

Susitikimas su mokyklos bendruomene.  Karjeros 
ugdymo užsiėmimai su 5–10 kl. mokiniais

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 
pagrindinė mokykla

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė
Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė

22 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su 1C mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

24 d. 
8.30 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su 5–10 kl. mokiniais Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-
daugiafunkcis centras

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė
Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė

27 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su 1D mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

28 d.
8.00 val.

Nuotolinė paskaita „Savanorystė ir jos nauda planuojant 
karjerą“ Tauragės Šaltinio progimnazijos 8-tokams

Jurbarko švietimo centras Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

30 d. 
8.30 val.

Profesinio orientavimo veikla – susipažinimas su 
pasienio pareigūno profesija

Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie LR VRM Pagėgių pasienio 
rinktinė

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė

30 d.
9.00 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su 5–8 kl. mokiniais Eržvilko gimnazija Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė

KITA VEIKLA
Data Renginio/ veiklos pavadinimas Organizatoriai Renginio informacija

2023 m. kovo  7 
d. – balandžio 

17 d.

Respublikinis virtualus specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių asmenų kūrybinių (vaizdo) darbų projektas-
paroda „Vaikų Velykėlės“, skirtas Šv. Velykų šventei ir 
Atvelykiui paminėti.

Smalininkų technologijų ir verslo 
mokyklos specialiojo ugdymo 
skyrius

Projekto tema – „Paukštelis iš gamtinės 
medžiagos“
Informacija apie projektą teikiama: telefonu 
+370 61401958 ir elektroniniu paštu  
specugdymas@stvm.lt 
Projekto darbelių  nuotraukos bus skelbiamos 
nuo 2023 m. balandžio 17 d. mokyklos 
internetiniame puslapyje http://www.stvm.lt/  ir 
Facebook paskyrose  

mailto:specugdymas@stvm.lt
http://www.stvm.lt/
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Papildoma informacija: 
• Į Jurbarko švietimo centro organizuojamus renginius registruojamasi tik elektroniniu būdu: adresu http://www.jurbarkosc.lt/ , skiltyje REGISTRACIJA Į RENGINIUS. 

Apie registraciją konsultuojame telefonu 865840719.
• Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo ugdymo įstaigoje ar Jurbarko švietimo centre prašome informuoti Jurbarko švietimo centro metodininką 

iki einamojo mėnesio 20 dienos el. paštu metodininke@jurbarkosc.lt.
• Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių prašome iki renginio pradžios suderinti su ugdymo įstaigų vadovais renginio apmokėjimo galimybes.
• Jei už renginį mokama savo lėšomis, prašome mokestį pervesti naudojantis el. bankininkyste ar banko paslaugomis. Mokėjimo rekvizitai: Jurbarko švietimo centras 

Kodas 193013719 UAB Luminor Bank a/s LT054010044300010195 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslią renginio datą, mokėtiną sumą, asmenų už kuriuos 
mokama vardus, pavardes).

• Skubius renginių organizavimo pakeitimus, renginių plano papildymus pateikiame Jurbarko švietimo centro internetinėje svetainėje http://jurbarkosc.lt/, NAUJIENŲ 
skiltyje ir Jurbarko švietimo centro renginių plano papildyme (nuo einamojo mėn. 15 d.)

Metodininkė Živilė Bacevičė

Projekto dalyviai  iki 2023 m. balandžio 7 d. 
turi atsiųsti skaitmenines nuotraukas ir dalyvio 
registracijos anketas (1 priedas)  el. p. 
specugdymas@stvm.lt. 

2023 m. kovo  
10 d. – 

balandžio 30 d.

Respublikinis virtualus specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių asmenų projektas-paroda „Sutikime 
sugrįžtančius paukščius“, skirtas Pasaulinei paukščių 
dienai paminėti.

Smalininkų technologijų ir verslo 
mokyklos specialiojo ugdymo 
skyrius

Projekto nuostatai skelbiami Smalininkų 
technologijų ir verslo mokyklos (toliau – 
Mokykla) internetinėje svetainėje www.stvm.lt. 
Informacija apie projektą teikiama: telefonu 
+370 614 01958 ir elektroniniu paštu  
specugdymas@stvm.lt    
Projekto medžiaga bus skelbiama nuo 2023 m. 
balandžio 30 d. mokyklos internetiniame 
puslapyje http://www.stvm.lt/  ir Facebook 
paskyrose  https://www.facebook.com/stvm.lt , 
https://www.facebook.com/Saulesvaikustudija 
13.  Projekto dalyviai  iki 2023 m. 
balandžio 25 d. turi atsiųsti skaitmenines 
nuotraukas, Palinkėjimą ir dalyvio registracijos 
anketas (1 priedas)  el. p. 
specugdymas@stvm.lt. 

http://www.jurbarkosc.lt/
mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
http://jurbarkosc.lt/
mailto:specugdymas@stvm.lt
http://www.stvm.lt/
mailto:specugdymas@stvm.lt
http://www.stvm.lt/
https://www.facebook.com/Saulesvaikustudija
mailto:specugdymas@stvm.lt

