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JURBARKO ŠVIETIMO CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 120 A, 74187 Jurbarkas, tel. (8 658) 40 864, el. p. metodininke@jurbarkosc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193013719

2023 M. BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Nr. 7
Pastaba: į Jurbarko švietimo centro organizuojamus renginius registruojamasi tik elektroniniu būdu: 

adresas http://www.jurbarkosc.lt/ , skiltis REGISTRACIJA Į RENGINIUS. Apie registraciją konsultuojame telefonu (8 658) 40 719

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

Data Renginio pavadinimas Lektoriai/ Organizatoriai Renginio vieta
Dalyvio 

mok. 
Eur

Klau-
sytojo 
moke
stis
Eur

Papildoma 
informacija

11 d.
10.00 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Aukime kartu su programa 
„eTwinning“ – galimybės, sėkmės ir iššūkiai“ 
II modulio praktinė dalis Kauno lopšelio-
darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogams 
„Tarptautinės programos eTwinning 
galimybės, siekiant įtraukiojo ugdymo 
įgyvendinimo sėkmės“ (6 ak. val.)

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

Kauno lopšelis-darželis 
„Giliukas“ - - -

11 d.
10.00 val.

Seminaras Smalininkų technologijų ir verslo 
mokyklos pedagogams „Mokytojo 
savikontrolė konfliktinėse situacijose: 
pozityvaus mąstymo ir įtampos valdymas“ 
(6 ak. val.)

Smalininkų technologijų ir 
verslo mokyklos psichologė 
Vaida Beinarienė, 
Smalininkų technologijų ir 
verslo mokyklos vyr. 
socialinė pedagogė Rasa 
Domeikienė

Smalininkų technologijų ir 
verslo mokykla - 1,00

Išankstinė 
registracija iki 2023-

04-11
www.jurbarkosc.lt

11 d. Metodinė diena Jurbarko Antano Giedraičio- Jurbarko Antano Jurbarko Antano Giedraičio- - - Išankstinė 

mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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10.00 val. Giedriaus gimnazijos, Tauragės „Versmės“ 
gimnazijos, Kybartų K. Donelaičio gimnazijos 
ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos metodinių 
tarybų mokytojams „Ugdymo(si) sėkmė 
atnaujinto ugdymo turinio kontekste“ (3 
val.)

Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos biologijos 
mokytoja ekspertė Janina 
Ašutaitytė, lietuvių kalbos 
vyresnioji mokytoja 
Irmanta Vološinienė

Giedriaus gimnazija registracija iki 2023-
04-11

www.jurbarkosc.lt

12 d.
10.00 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Darbo teisės praktinis taikymas 
švietimo įstaigose“ III modulio seminaras 
Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio 
pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Jurbarkų 
darželio-mokyklos bendruomenėms „Smurto 
ir priekabiavimo prevencijos politika 
švietimo įstaigose. Psichosocialinės rizikos 
vertinimas“ (4 val.)

VšĮ „Švietimo ekspertų ir 
mediacijos agentūra“ 
vadovas, teisininkas, darbo 
teisės taikymo švietimo 
srityje specialistas, darbo 
santykių konsultantas ir 
lektorius, mediatorius  
Romas Turonis

Nuotoliniu būdu 300,00
grupei 1,00

Išankstinė 
registracija iki 2023-

04-12
www.jurbarkosc.lt

12 d.
11.00 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Aukime kartu su programa 
„eTwinning“ – galimybės, sėkmės ir iššūkiai“ 
I modulio praktinė dalis Palangos lopšelio-
darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo, pagalbos mokiniui 
specialistams „Programos eTwinning 
galimybės, siekiant įtraukiojo ugdymo 
sėkmingo įgyvendinimo. S. Kneipo metodo 
taikymas“ (6 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

Palangos lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ - - -

12 d. 
13.00 val.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kurso 
3 susitikimas „Mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, grupės, jų 
charakteristikos, specialiųjų ugdymosi 
poreikių nustatymas, lygmenys“ (4 val.) 

Jurbarko švietimo centras

Nuotoliniu būdu - - -

14 d.
10.00 val.

Edukacinė išvyka Jurbarko r. mokytojams 
„Kalbų svarba gyvenant Lietuvos 

Jurbarko Vytauto Didžiojo 
progimnazijos anglų kalbos Kybartai Kaina 

derina 1,00
Išankstinė 

registracija iki 2023-
04-02

http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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pasienyje“ (6 val.) vyr. mokytoja Kristina 
Sinkienė, Kybartų „Saulės“ 
progimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
Daiva Leonavičienė, 
pradinių klasių mokytoja 
metodininkė Sonata 
Birštonienė, Kybartų 
bendruomenės pirmininkas, 
gidas Vitas Katkevičius

ma www.jurbarkosc.lt

19 d. 
13.00 val.

Seminaras Jurbarko r. bendrojo ugdymo 
įstaigų psichologams/psichologams 
asistentams „Naratyvinės terapijos 
taikymas darbui su vaikais ir paaugliais“ (6 
ak. val.)

Smalininkų technologijų ir 
verslo mokyklos psichologė 
Vaida Beinarienė Jurbarko švietimo centras - 1,00

Išankstinė 
registracija iki 2023-

04-19
www.jurbarkosc.lt

26 d. 
10.00 val.

Atvira veikla-pasidalinimas gerąja patirtimi 
Jurbarko r. ugdymo įstaigų vadovams, 
pavaduotojams ugdymui, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogams 
„Spalvų jūra“ (3 val.)

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 
mokykla Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla - -
Išankstinė 

registracija iki 2023-
04-26

www.jurbarkosc.lt

26 d. 
13.00 val.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kurso 
4 susitikimas „Pozityvus mokyklos vadovų 
ir pedagoginių darbuotojų požiūris į 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių ugdymą bendrojo ugdymo 
mokykloje“ (4 val.) 

Jurbarko švietimo centras

Nuotoliniu būdu - - -

27 d.
10.00 val.

Seminaras-diskusija Jurbarko r. anglų kalbos 
mokytojams „Pasiruošimas dirbti pagal 
atnaujintas bendrąsias programas. 
Pasidalijimas patirtimi mokant anglų k. 
pagal On Screen mokymo(si) komplektą“ 
(4 val.)

Jurbarko r. Veliuonos 
Antano ir Jono Juškų 
gimnazijos anglų kalbos 
vyr. mokytoja Daina 
Mačiukūnienė, anglų 
kalbos mokytoja 
metodininkė Nadezda 
Tikhomirova

Jurbarko r. Veliuonos Antano 
ir Jono Juškų gimnazija - 1,00

Išankstinė 
registracija iki 2023-

04-27
www.jurbarkosc.lt

http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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PPT VEIKLA

1. Nuolat Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumus, jų tėvų (globėjų rūpintojų), mokytojų konsultavimas, informavimas

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, kompleksinis vertinimas

2. Data, laikas Ugdymo įstaiga Papildoma informacija

3 d. 8.30 val. Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
3 d. 9.00 val. Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
4 d. 13.15 val. Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla
4 d. 13.30 val. Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla
17 d. 8.30 val. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla
17 d. 9.00 val. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla
18 d. 13.15 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla
18 d. 13.30 val. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla
19 d. 13.00 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla
19 d. 13.30 val. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla
24 d. 8.30 val. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla
25 d. 13.15 val. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija
25 d. 13.30 val. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Vertinimas atliekamas 
Pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje

AJC VEIKLA (Kauno g. 36, Jurbarkas)
El. paštas ajc@jurbarkosc.lt, Facebook: JŠC Atviras jaunimo centras

Laikas Veikla Atsakingas asmuo/lektoriai/organizatoriai

1 d.
13.00 val.

Pasivaikščiojimai gamtoje;
Pasikalbėjimai AJC

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai
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4 d.
15.00 val.

Diskusijos jaunuoliams aktualiomis temomis:
Jaunimas neabejingas ir kuriantis Lietuvai

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė /  Socialinė 
pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai

5 d.
15.00 val.

Švaros diena;
Atviras muzikos kambarys

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė /  Socialinė 
pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai

6 d.
15.00 val.

Individualios konsultacijos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

 7 d.
15.00 val.

Pokalbiai Šv. Velykų belaukiant Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

 11 d.
15.00 val.

Šventinių įspūdžių pasidalinimas Socialinė pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys 
jaunuoliai

12 d.
15.00 val.

AJC taisyklių aptarimas;
Grupiniai užsiėmimai

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė /  Socialinė 
pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai

13 d.
15.00 val.

Konsultacijos-diskusijos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

14 d.
15.00 val.

Jaunuolių iniciatyvos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

15 d.
13.00 val.

Pasivaikščiojimai gamtoje;
Pasikalbėjimai AJC

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

18 d.
15.00 val.

Veiklų planavimas;
Grupiniai užsiėmimai

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė /  Socialinė 
pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai

19 d.
15.00 val.

Diskusijos jaunuoliams aktualiomis temomis:
Kiek galios keisti turi jaunimas?

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė /  Socialinė 
pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai

20 d.
15.00 val.

Individualios konsultacijos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

21 d.
15.00 val.

Jaunuolių iniciatyvos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

25 d.
15.00 val.

Individualios konsultacijos Socialinė pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys 
jaunuoliai

26 d.
15.00 val.

Grupiniai užsiėmimai Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė /  Socialinė 
pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai
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27 d.
15.00 val.

Konsultacijos - diskusijos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

28 d.
15.00 val.

Mėnesio veiklų aptarimas Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

29 d.
13.00 val.

Pasivaikščiojimai gamtoje;
Pasikalbėjimai AJC

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 
besilankantys jaunuoliai

METODINĖ VEIKLA

Data Renginio/ veiklos pavadinimas Organizatoriai Renginio vieta
11 d.

10.00 val.
Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 
susirinkimas „Išmaniosios klasės Jurbarko Vytauto 
Didžiojo progimnazijoje pristatymas. Užduočių kūrimas 
gegužės mėnesį vyksiančiam IT konkursui“

Informacinių technologijų vyr. 
mokytojas, informacinių technologijų 
mokytojų metodinio būrelio 
pirmininkas Marijus Matukaitis

Jurbarko Vytauto Didžiojo 
progimnazija

11 d.
10.00 val.

Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas 
„Pasirengimas diegti atnaujintas pradinio ugdymo 
bendrąsias programas“

Pradinio ugdymo mokytoja 
metodininkė, pradinio ugdymo 
pedagogų metodinio būrelio 
pirmininkė Ingrida Naujokaitienė

Jurbarko švietimo centras

PROFESINIS ORIENTAVIMAS

Data Renginio/veiklos pavadinimas Ugdymo įstaiga Atsakingas asmuo

3 d. 
8.00 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su mokiniais Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė 
mokykla

Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė

3 d. 
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimas su IF klasės mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

5 d.
8.00 val.

Profesinio orientavimo veikla – susipažinimas su pasienio 
pareigūno profesija

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos 
Meškaitytės pagrindinė mokykla

Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė

5 d.
8.00 val.

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 
tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

6 d.
10.00 val.

Nuotolinė karjeros specialistų konferencija „Ugdymas 
karjerai: iššūkiai ir geroji patirtis“

Jurbarko švietimo centras Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

17 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su IE klasės mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė
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18 d.
9.00 val.

Profesinio orientavimo veikla su Jurbarko r. Šimkaičių Jono 
Žemaičio pagrindinės mokyklos 9-10 kl. mokiniais –  
susipažinimas su transporto vadybininko, administratoriaus 
ir kt. profesijomis. Susipažinimas su gydytojo, med. 
biologo ir kt. profesijomis. 

UAB „Manvesta“
VŠĮ Jurbarko ligoninė

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

19 d.
8.00 val.

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 
tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

19 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su IC klasės mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

21 d.
8.55 val.

Karjeros ugdymo renginys I–IV klasių mokiniams. 
Susitikimas su VDU Žemės ūkio akademijos ir Dojus agro 
verslo atstovais. Studijų programos „Tvarioji inžinerija“ 
pristatymas.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

21 d.
11.25 val.

Karjeros ugdymo renginys I–IV klasių mokiniams. 
Susitikimas su VDU Žemės ūkio akademijos ir Dojus agro 
verslo atstovais. Studijų programos „Tvarioji inžinerija“ 
pristatymas.

Eržvilko gimnazija Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

21 d.
13.25 val.

Karjeros ugdymo renginys I–IV klasių mokiniams. 
Susitikimas su VDU Žemės ūkio akademijos ir Dojus agro 
verslo atstovais. Studijų programos „Tvarioji inžinerija“ 
pristatymas.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

26 d.
8.00 val.

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 
tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

26 d.
13.45 val.

Karjeros ugdymo užsiėmimai su IID klasės mokiniais Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija

Karjeros specialistė Gintarė 
Šimanauskienė

KITA VEIKLA

Data Renginio/ veiklos pavadinimas Organizatoriai Renginio informacija

2023 m. balandžio 
1-21 d.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų, jų tėvų ir mokytojų STEAM virtualus projektas 
„STEAM Velykinės dirbtuvėlės“

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 
Edita Lopšaitienė, Simona 
Leonavičienė

Šiuo projektu siekiama, kad vaikai 
kurdami darbus gilintųsi į Velykų 
šventės tradicijas, papročius. 
Panaudotų įvairias medžiagas, būdus ir 
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metodus,  ieškotų netradicinių 
vaizdavimo priemonių ir atlikimo 
technikų, siekiant įgyvendinti 
kūrybinius sumanymus, STEAM 
idėjas. Projekto ,,STEAM velykinės 
dirbtuvėlės“ pabaiga: dalyviai darbų 
nuotraukomis dalinsis Facebook‘o 
grupėje ,,STEAM VELYKINĖS 
DIRBTUVĖLĖS“, sukurtas filmukas iš 
nuotraukų bus įkeltas į mokyklos 
internetinę svetainę ir pasidalintas su 
projekto dalyviais.

2023 m. balandžio 
17 d. – gegužės 7 

d.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Mamytė – 
gražiausia gėlytė“

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono 
Juškų gimnazijos priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja Virginija 
Masaitienė, ikimokyklinio ugdymo 
vyr. mokytoja Vilė Greičiuvienė, 
kuruoja direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Rasa Birmanaitė

Virtualios kūrybinių darbų parodos 
nuostatai skelbiami Facebook‘o 
„AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“ 
(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) 
„DARŽELIO AUKLĖTOJŲ KLĖTIS“ 
(planai, planavimas, scenarijai, įvairios 
idėjos) ir  „IKIMOKYKLINUKO IR 
PRADINUKO PASAULIS“ failuose.
Virtualių kūrybinių darbų parodoje 
dalyvaujantys asmenys užpildo dalyvio 
anketą ir nuo 2023 m.  balandžio 17  d. 
iki 2023 m. gegužės 7 d. siunčia el. p. 
veliuonadarzelis@gmail.com 

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 (8 447) 72 253.
• 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.

mailto:veliuonadarzelis@gmail.com
http://www.jurbarkosc.lt/
mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
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• 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.).

Direktoriaus pavaduotoja Giedrė Milkeraitytė

http://jurbarkosc.lt/

