LSMU Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus mokymų planas
2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. sausio mėn.
Data/Vieta

2017 m. rugsėjo mėn.
22, 29 d.spalio mėn. 6,
13 d. (penktadieniai)
15.00 val.
(privaloma dalyvauti
visas nurodytas
dienas)

Mokymų tema

Seminarų ciklas
,,Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos
svarba žinių perteikimo procese”

Dėstytojas

Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.

Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 217 aud.

Tema 5: Darbas virtualiojoje el. mokymosi
aplinkoje: turinio kėlimas į Moodle sistemą.

doc. dr.
S. Laskienė

LSMU dėstytojai

1 gr. (ne
daugiau 20
dalyvių)

S. Radzevičienė,
J. Rimkienė

LSMU dėstytojai

1 gr.
(10–23
dalyviai)

Trukmė – 4 akad.val.

A.Mickevičiaus 9, CR,
003 aud. (prie valgyklos)

2017 m. spalio mėn.
18 d. (trečiadienis)
15.00 val.

Grupių
(klausytojų)
skaičius

Trukmė – 12 akademinių valandų
(4 d. po 3 akad.val.)

A.Mickevičiaus 9, CR,
003 aud. (prie valgyklos)
2017 m. spalio mėn. 3
d. (antradienis) 14.30
val.

2017 m. spalio mėn.
12 d. (ketvirtadienis)
15.00 val.

Tikslinė grupė

(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti
DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)

Seminaras
prof. dr.
,,Dėstytojo pasirengimo užsiėmimams ypatumai” R. Brunevičiūtė,
dr. A. Eidimtas
Trukmė- 4 akad. val.

LSMU pradedantys
dirbti dėstytojai

Seminaras
,,Kartų teorijos įžvalgos X ir Y kartų vertybių,
bendravimo ir mokymosi aspektu“

LSMU dėstytojai

doc. dr.
V. Stanišauskienė,
kviestinė dėstytoja,

1 gr.
(5-25 dalyviai)

(turintys ne didesnį nei
3 metų pedagoginio
darbo stažą)

1 gr.

Registracija

Data/Vieta

Mokymų tema

Dėstytojas

Tikslinė grupė

Grupių
(klausytojų)
skaičius

KTU
Sukilėlių pr. 13,
Farmacijos fakultetas,
202 aud.

Trukmė – 4 akad.val.

2017 m.
spalio mėn. 20 d.
(penktadienis)
14.30 val.

Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.

Sukilėlių pr. 13,
Farmacijos fakultetas,
010 aud.

Tema 1: Duomenų saugumas ir elektroninė
etika.
Trukmė – 4 akad. val.

2017 m.
spalio mėn. 20, 27 d.
(penktadieniai)
14.00 val.
(privaloma dalyvauti
abi nurodytas dienas)

Seminarų ciklas
,,Akademinė etika“

dr. E. Butrimė

LSMU dėstytojai
(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti
DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)

1 gr.
(10-20 dalyvių)

doc. dr. E. Peičius,
dr. Ž. Luneckaitė

LSMU dėstytojai

1 gr.
(10-15 dalyvių)

S. Radzevičienė

LSMU dėstytojai

1 gr.
(10-23
dalyviai)

Trukmė – 8 akad. val.
(2 d. po 4 akad.val.)

Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 101 aud.
2017 m.
spalio mėn. 24 d.
(antradienis)
14.30 val.
Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 242 aud.

Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.
Tema 6: Darbas Office 365 pradedantiesiems.
Trukmė – 4 akad.val.

(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti

Registracija

Data/Vieta

Mokymų tema

Dėstytojas

Tikslinė grupė

Grupių
(klausytojų)
skaičius

DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)
2017 m.
lapkričio mėn. 7 d.
(antradienis)
14.30 val.
Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 242 aud.

2017 m.
lapkričio mėn. 16 d.
(ketvirtadienis)

15.00 val.

Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.

S. Radzevičienė

(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti
DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)

Tema 2: Universitetas – virtuali organizacija:
bendravimo būdai elektroninėje erdvėje.
Trukmė – 4 akad.val.
Seminaras
,,Mokymosi metodų taikymas LSMU”

LSMU dėstytojai

1 gr.
(10-23
dalyviai)

prof. dr.
R. Brunevičiūtė,
dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.
(5-25 dalyviai)

prof.dr. R.Brunevičiūtė,
prof.dr. D.Gudaitytė,
L. Leonas,
dr. A.Eidimtas

LSMU dėstytojai,
planuojantys dirbti
PM

3 gr. po 10
dalyvių

Trukmė – 4 akad. val.

A.Mickevičiaus 9, CR,
003 aud. (prie valgyklos)

2017 m.
lapkričio 16, 23, 30,
gruodžio 7,
2018 m. sausio mėn.
4, 11 d.
(ketvirtadieniai)
(privaloma dalyvauti
visas nurodytas
dienas)
15.00 val.
M.Jankaus 2, Kalbų ir
edukacijos katedroje

40 val. Dėstytojų edukacinės kompetencijos
tobulinimo programos
„Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.
Trukmė - 6 d. po 4 akad.val. + vieno tutorinio
stebėjimas

Registracija

Data/Vieta

2017 m.
lapkričio mėn. 21 d.
(antradienis),
14.30 val.

Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 241 aud.
2017 m.
lapkričio mėn. 21 d.
(antradienis)
15.30 val.
Sukilėlių pr. 13,

Farmacijos fakultetas
203 a.
2017 m.
gruodžio mėn. 5 d.
(antradienis)
14.30 val.
Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 242 aud.

Mokymų tema

Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.

Dėstytojas

LSMU dėstytojai

Vilniaus universiteto
Lietuvių kalbos katedros
doc. dr. Antanas
Smetona

LSMU dėstytojai,
mokslo darbuotojai,
doktorantai, kalbos
specialistai

neribotas

S. Radzevičienė

LSMU dėstytojai

1 gr.
(10-23
dalyviai)

Trukmė – 4 akad.val.

Nauji kalbos reiškiniai: laikinosios bei plintančios
ir įsitvirtinančios naujovės (bendrojoje ir
medicinos leksikoje)
Trukmė - 4 akad.val.
Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.
Tema 6: Darbas Office 365 pradedantiesiems.
Trukmė – 4 akad. val.

Grupių
(klausytojų)
skaičius
1 gr.
(10-23
dalyviai)

S. Radzevičienė,
J. Rimkienė

Tema 4: Darbas virtualiojoje el.mokymosi
aplinkoje: turinio kėlimas į Moodle sistemą.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos seminaras.

Tikslinė grupė

(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti
DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)

(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti
DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)

Registracija

Registracija:
Nuo 2017-11-17 iki 201712-01

http://www.123contact
form.com/form2231513/20171205Darbas-Su-UniversiteteEksploatuojamomis5
Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi registracijos laikas

Data/Vieta

Mokymų tema

2017 m.
gruodžio 5, 12
2018 m.
sausio 2, 16, 30
(antradieniai)

Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo
programos „Modulis Tutorių rengimas (II
pakopa). Tutoriaus kompetencijos plėtotė“
mokymai.

15.00 val.

Trukmė - 20 akademinių valandų
(5 d. po 4 akad.val.).

Dėstytojas

Seminaro vadovė
prof.dr. R. Brunevičiūtė,
kviestinė dėstytoja
prof. dr.
N.Večkienė, VDU,
dr. J.Eidukevičiūtė, VDU

Tikslinė grupė

LSMU dėstytojai,
baigę ,,Modulis
Tutorių rengimas (I
pakopa)“ mokymus
ir bent metus
praktiškai dirbę
tutoriumi

Grupių
(klausytojų)
skaičius
1 gr.
(ne daugiau
12 dalyvių)

Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi registracijos laikas

M.Jankaus 2, Kalbų ir
edukacijos katedra,
9 aud.

A.Mickevičiaus 9, CR,
003 aud. (prie valgyklos)

Registracija:
Nuo 2017-11-17 iki 201712-03

http://www.123contactf
orm.com/form1781723/RegistracijaSeminar-Modulis-TutoriRengimas-II

(privaloma dalyvauti
visas nurodytas
dienas)

2017 m.
gruodžio mėn. 07 d.
(ketvirtadienis)
15.00 val.

Registracija

Seminaras
,,Vertinimo akademiniai aspektai LSMU
dėstytojams”
Trukmė - 4 akad.val.

prof. dr.
R. Brunevičiūtė
dr. A. Eidimtas

LSMU dėstytojai

1 gr.
(5-25 dalyviai)

Registracija:
Nuo 2017-11-20 iki 201712-04

https://forms.office.co
m/Pages/ResponsePage
.aspx?id=uy1DDa_e9UK
v3oLWh4_f_0PgYyaxG8
RJlNYcKpyeebpUNVFLVE
FVWTQ1RFQxWUxNV0R
TTEpTWDg0RS4u
Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi registracijos laikas

Data/Vieta

2018 m.
sausio mėn. 9 d.
(antradienis)
14.30 val.

Tilžės g. 18,
Visuomenės sveikatos
fakultetas, 242 aud.

2017 m.
Data tikslinama

15.00 val.
Eivenių g. 4.,
MLK VI aukštas,
Slaugos ir rūpybos
katedra

2017 m.

Mokymų tema

Seminaras „Darbas su universitete
eksploatuojamomis kompiuterinėmis
programomis“.

Dėstytojas

S. Radzevičienė

LSMU dėstytojai
(dalyvauti gali tik iš
anksto užsiregistravę
klausytojai, nes ribotas
darbo vietų skaičius. Jei
užsiregistravę negali
dalyvauti, prašome
apie tai informuoti
DEKS ne vėliau, kaip 1
dieną iki seminaro)

Tema 5: Darbas Office 365 pradedantiesiems.
Trukmė – 4 akad.val.

Seminarų ciklas
"Dėstytojo streso valdymas ir atsipalaidavimas"

Tikslinė grupė

Lekt. dr. V.Grigaliūnienė

Aukštųjų mokyklų
pedagoginis
personalas

Grupių
(klausytojų)
skaičius
1 gr.
(10-23
dalyviai)

Registracija

Registracija:

Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi registracijos laikas

1 gr.
(15-25
dalyviai)

Registracija:

Ciklo apimtis – 21 akad. val. (7 sem. po 3
akad.val.)
Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi regisracijos laikas

Dalyvauti privaloma
15 akad. val. (5 sem. po 3 akad.val.)

Seminaras
,,Studento pasiekimų vertinimas”

Data tikslinama
Trukmė- 4 akad.val.

prof. dr.
N. Žemaitienė

LSMU dėstytojai

1gr.
(10-25
dalyviai)

Registracija:
Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi registracijos laikas

Data/Vieta

2017 m.
Data tikslinama

Mokymų tema

Seminaras
,,Grupinio darbo organizavimo ypatumai. Grupių
dinamika”

Dėstytojas

prof. dr.
N. Žemaitienė

Tikslinė grupė

LSMU dėstytojai

Grupių
(klausytojų)
skaičius
1gr.
(10-25
dalyviai)

Trukmė - 4 akad.val.

2017 m.
Pagal poreikį

Seminaras
„Darbas su universitete eksploatuojamomis
kompiuterinėmis programomis”

dr. E. Butrimė

LSMU dėstytojai
(padalinyje, kuriame
įrengta interaktyvioji
lenta, susidarius
dalyvių grupei, kreiptis
į dr.E.Butrimę)

1gr.
(8-12 dalyvių).

Trukmė – 8 akad. val. (3 seminarai po 2 akad. val.
+ 2 val. savarankiško darbo (medžiagos rengimas)

Pagal poreikį

2017 m.
Pagal poreikį

Registracija:

Registracija baigiama, kai
užsiregistruoja maksimalus
dalyvių skaičius arba
baigiasi registracijos laikas

Tema 3: Metodinės medžiagos rengimas SMART
Notebook ir darbas su interaktyviąja lenta

2017 m.

Registracija

Seminaras
prof. R.Nadišauskienė
"Objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino
organizavimo principai".

visų specialybių
medicinos ir
veterinarijos
dėstytojai

4 gr.
(po 18 dalyvių)

Mokymai „Teach the teachers-TTT“ .
Lektoriai - MF Anesteziologijos klinikos dėstytojai.

LSMU gydytojams,
dėstytojams,
doktorantams,
norint paruošti
medicinos praktikos
vadovų ir
pradedančių

4 gr. (po 24
dalyvius)

Seminaro vadovas
prof.dr. A.Macas

Data/Vieta

Mokymų tema

Dėstytojas

Tikslinė grupė

Grupių
(klausytojų)
skaičius

gydytojų mokymo
instruktorius.
2017 m.
Pagal poreikį

Seminaras
“Įrodymais pagrįstos medicinos praktiniai
mokymai LSMU dėstytojams”

prof. dr. Ž. Dambrauskas LSMU dėstytojai
prof. dr. A. Gulbinas
asist. P. Ignatavičius

1 gr.
(15-30
dalyvių).

Registracija

