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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. VASARIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Nr. 3 
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 

14 d. 

10.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Inovatyvaus ir šiuolaikinio ugdymo idėjos ir 

galimybės“ seminaras Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos bendruomenei „Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos pasirengimo 

patirtis diegti atnaujintas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrąsias 

programas“ (6 val.) 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos direktorė 

Alma Uznė, pradinių klasių 

mokytojos metodininkės 

Ingrida Naujokaitienė, 

Lolita Žukauskienė, 

užsienio (anglų) kalbos 

mokytoja metodininkė Rūta 

Tirlikienė, kompiuterijos 

inžinierė Liudmila 

Norkaitienė 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 

Kaina 

derina

ma 

2,00 

Išankstinė 

registracija iki 2023-

02-14 

www.jurbarkosc.lt 

14 d. 

10.00 val. 

Seminaras Smalininkų technologijų ir verslo 

mokyklos pedagogams „Vaikas – mokykla – 

šeima sąveikos ypatumai“ (6 ak. val.) 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos ir 

Smalininkų technologijų ir 

verslo mokyklos psichologė 

Vaida Beinarienė, 

Smalininkų technologijų ir 

Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla 
- 1,00 

Išankstinė 

registracija iki 2023-

02-14 

www.jurbarkosc.lt 

mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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verslo mokyklos vyr. 

socialinė pedagogė Rasa 

Domeikienė  

15 d.  

10.00 val. 

Edukacinė išvyka-gerosios patirties 

pasidalinimo seminaras Jurbarko r. socialinių 

pedagogų metodinio būrelio nariams 

„Neapykantos kalba pradinėse klasėse: 

įveikime žaismingai“ (8 ak. val.) 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos socialinė 

pedagogė ekspertė Saulena 

Lukšienė, socialinė 

pedagogė metodininkė 

Loreta Undraitytė 

Kelmės Kražantės 

progimnazija 
- 1,00 

Išankstinė 

registracija iki 2023-

02-15 

www.jurbarkosc.lt 

15 d.  

10.00 val. 

Paskaita-praktikumas Jurbarko r. 

psichologams/psichologams asistentams 

„Pagalba vaikams ir paaugliams, 

susiduriantiems su probleminiu interneto 

naudojimu“ (4 ak. val.) 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos ir 

Smalininkų technologijų ir 

verslo mokyklos psichologė 

Vaida Beinarienė, Jurbarko 

švietimo centro PPT 

psichologė Živilė Šiuikienė 

Nuotoliniu būdu - 1,00 

Išankstinė 

registracija iki 2023-

02-15 

www.jurbarkosc.lt 

15 d.  

11.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Pėdsakai Jurbarko krašte“ paskaita-

praktikumas Šakių r. mokytojams „Milžinų 

pėdsakai Jurbarko krašte“ (5 val.) 

Kūrybinių dirbtuvėlių 

vadovė Sandra 

Mielkaitytė, edukatorė 

Birutė Pauliukienė 

Kūrybinės dirbtuvėlės,  

Žemaitės g. 14, Jurbarkas 

15,00 

žmogui 
1,00 

Išankstinė 

registracija iki 2023-

02-15 

www.jurbarkosc.lt 

27-28 d. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio 

atnaujinimui“ II modulis Jurbarko r. ugdymo 

įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui,  

mokytojams „Kompetencijomis grįsta 

pamoka“ (4 val.) 

Nacionalinės švietimo 

agentūros projekto 

„Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas“ 

metodininkė Kristina 

Paulikė, Vytauto Didžiojo 

universiteto Švietimo 

akademijos prof. Daiva 

Jakavonytė-Staškuvienė, 

Nacionalinės švietimo 

agentūros ugdymo turinio 

rengimo skyriaus 

metodininkė Ingrida 

Mereckaitė 

Nuotoliniu būdu 
800,00 

grupei 
1,00 

Išankstinė 

registracija iki 

2023-02-27 

www.jurbarkosc.lt 

28 d.  Seminaras-praktikumas Smalininkų Smalininkų technologijų ir Smalininkų technologijų ir - 1,00 
Išankstinė 

registracija iki 2023-

http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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9.00 val. technologijų ir verslo mokyklos, Pagėgių 

Algimanto Mackaus gimnazijos, Pagėgių sav. 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

švietimo pagalbos, karjeros ugdymo 

specialistams, SUP mokiniams, jų tėvams, 

globėjams (rūpintojams) „Profesinis 

mokymas visiems“ (6 ak. val.) 

verslo mokyklos specialiojo 

ugdymo skyriaus vedėja, 

specialioji mokytoja 

metodininkė Rita Grybienė 

verslo mokykla 02-28 

www.jurbarkosc.lt 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 d. 13.00 val.  Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla 

Vertinimas atliekamas 

Pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje 

1 d. 13.00 val.  Jurbarko r. Eržvilko gimnazija 

6 d. 8.00 val.  Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

6 d. 8.30 val.  Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

6 d. 9.00 val.  Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla 

6 d. 9.30 val.  Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

20 d. 8.30 val.  Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija 

20 d. 9.00 val.  Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla 

20 d. 9.00 val.  Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

22 d. 13.00 val. Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

27 d. 9.00 val.  Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla 

27 d. 9.15 val. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla 

AJC VEIKLA (Kauno g. 36, Jurbarkas) 

El. paštas ajc@jurbarkosc.lt, Facebook: JŠC Atviras jaunimo centras 

http://www.jurbarkosc.lt/
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Laikas Veikla Atsakingas asmuo/lektoriai/organizatoriai 

1 d. 

15.00 val. 

Jaunuolių iniciatyvos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / Socialinė 

pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai 

2 d. 

15.00 val. 

Diskusijos jaunuoliams aktualiomis temomis: 

Ko reikia, kad jaunimas jaustųsi saugus? 

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

3 d. 

15.00 val. 

Individualios konsultacijos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

4 d. 

13.00 val. 

Žiemiški pasivaikščiojimai; 

Pasikalbėjimai AJC 

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

 7 d. 

15.00 val. 

Švaros diena; 

Atviras muzikos kambarys 

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / Socialinė 

pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai 

 8 d. 

15.00 val. 

Grupiniai užsiėmimai Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / Socialinė 

pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai 

9 d. 

15.00 val. 

Jaunuolių iniciatyvos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

10 d. 

15.00 val. 

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

besilankantys jaunuoliai 

14 d. 

15.00 val. 

Individualios konsultacijos Socialinė pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys 

jaunuoliai 

15 d. 

15.00 val. 

Veiklų planavimas; 

Grupiniai užsiėmimai 

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / Socialinė 

pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai 

17 d. 

15.00 val. 

Diskusijos jaunuoliams aktualiomis temomis: 

Lygios teisės ir diskriminacija  

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

18 d. 

13.00 val. 

Žiemiški pasivaikščiojimai; 

Pasikalbėjimai AJC 

Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

21 d. 

15.00 val. 

Jaunuolių iniciatyvos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / Socialinė 

pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai 

22 d. 

15.00 val. 

Grupiniai užsiėmimai Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / Socialinė 

pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys jaunuoliai 
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23 d. 

15.00 val. 

Individualios konsultacijos Specialistė atviram darbui su jaunimu Vaida Liaudenskienė / AJC 

besilankantys jaunuoliai 

24 d. 

15.00 val. 

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

besilankantys jaunuoliai 

28 d. 

15.00 val. 

Konsultacijos-diskusijos Socialinė pedagogė Giedrė Zmejauskienė / AJC besilankantys 

jaunuoliai 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

Data Renginio/veiklos pavadinimas Ugdymo įstaiga Atsakingas asmuo 

1 d.  

8.00 val. 

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 

tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas, 

susitikimas su mokyklos bendruomene 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Karjeros specialistė Gintarė 

Šimanauskienė 

1 d.  

15.00 val. 

Susitikimas su 5-8 klasių vadovais Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė 

3 d. 

13.00 val. 

Susitikimas su 5-8 klasių vadovais Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazija 

Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė 

8 d.  

8.00 val. 

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 

tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas, 

susitikimas su mokyklos bendruomene 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Karjeros specialistė Gintarė 

Šimanauskienė 

15 d.  

8.00 val. 

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 

tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas, 

susitikimas su mokyklos bendruomene 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Karjeros specialistė Gintarė 

Šimanauskienė 

22 d.  

8.00 val. 

Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos pasirinkimo, 

tolesnio mokymosi klausimais mokiniams teikimas, 

susitikimas su mokyklos bendruomene 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Karjeros specialistė Gintarė 

Šimanauskienė 

KITA VEIKLA 

Data Renginio/ veiklos pavadinimas Organizatoriai Renginio informacija 

Vasario mėn. 

Specialiosios lavinamosios klasės mokinės Miglės 

Gudaitytės meninių darbų paroda „Linksmieji vaško 

taškeliai“ 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 

specialioji pedagogė metodininkė 

Jovita Gėdminaitė, judesio korekcijos 

Darbai eksponuojami Jurbarko r. 

savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriuje 
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specialistė Aušrinė Lingaitytė 

REGISTRACIJA Į RENGINIUS 

Planuojama 

renginio data 
Renginio/ veiklos pavadinimas Organizatoriai Renginio informacija 

Kovo mėn. 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų programa (60 val.) 

Jurbarko švietimo centras Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa  skirta mokytojams, 

dirbantiems pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

programas, kurie nėra išklausę ne 

mažesnės apimties nei 60 valandų arba 

2 studijų kreditų kursų anksčiau arba 

studijų metu. Mokytojai kursus privalo 

išklausyti per metus nuo darbo 

mokytoju pradžios. 

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę. 

Kaina 53,00 €. Išankstinė registracija 

iki 2023-02-22 www.jurbarkosc.lt  
 

 

 

 

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. 

• 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). 

http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
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• 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 

 

http://jurbarkosc.lt/

