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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. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANO PAPILDYMAS Nr. 2 

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 

8 d. 

12.00 val. 

Seminaras Jurbarko r. fizinio 

ugdymo mokytojams, sporto 

centro treneriams, asmenims, 

susijusiems su sportu ir jo 

vystymu „Fiziniai pratimai 

ir naujausios mokslinės 

tendencijos 2023 metais“ (5 

val.) 

Jurbarko sporto centras 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos sporto salė 

- 1,00 - 

sausio 20 d. – 

rugpjūčio 27 d. 

Seminarai-praktikumai 

Jurbarko r. mėgėjams ir 

profesionaliems muzikams, 

muzikos mokytojams, 

mokyklų, meno mokyklos ar 

chorinių kolektyvų 

vadovams, dainininkams 

„Chorinių vokalinių įgūdžių 

lavinimas, vokalinio darbo 

metodika su choro 

VDU švietimo akademijos mišraus 

choro „Ave vita“ vadovas prof. dr. 

Kastytis Barisas 
Jurbarko kultūros 

centras, Jurbarko 

Kristijono Donelaičio 

evangelikų liuteronų 

parapijos namai 

20,00  1,00 
Išankstinė registracija 

iki 2023-01-20 

www.jurbarkosc.lt 

mailto:metodininke@jurbarkosc.lt
http://www.jurbarkosc.lt/
http://www.jurbarkosc.lt/
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atlikėjais“ (64 val.) 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

 

Data Renginio/veiklos pavadinimas Ugdymo įstaiga Atsakingas asmuo 

18 d.  

8.00 val. 

Susitikimas su mokyklos bendruomene Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazija 

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė 

18 d.  

15.00 val. 

Susitikimas su Jurbarko užimtumo tarnybos 

darbuotojais 

Užimtumo tarnyba prie LR SADM, 

Jurbarko skyrius 

Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė, karjeros 

specialistė Gintarė Šimanauskienė 

19 d.  

8.00 val. 

Dalyvavimas „Aukštųjų mokyklų mugė 2023“ 

Profesinis veiklinimas įmonėje  

Kauno Žalgirio arena; 

UAB „Teltonika Networks“ 

Karjeros specialistė Gintarė Šimanauskienė 

20 d.  

13.00 val. 

Susitikimas  su mokyklos bendruomene Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazija 

Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė 

23 d.  

14.00 val. 

Susitikimas  su mokyklos bendruomene Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Karjeros specialistė Jovita Unguraitytė 

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  

http://www.jurbarkosc.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 

 

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

