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INFORMACIJA APIE LEKTORIŲ 

 

Lektoriaus vardas, pavardė 
 

BENEDIKTAS SILIŪNAS 

 

Atstovaujamas TAU Raseinių TAU prie Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos 

Informacija apie mokslinę veiklą ir 

praktinės veiklos patirtį  

arba trumpa biografija, skirta viešinimui 

Išsilavinimas – aukštasis, 1985 m. – VVPI, bendratechninės 

disciplinos, 2003 m. – KTU – informacinių technologijų 

bakalauro diplomas, lektorius nuo 1991 metų. Projektinė 

veikla – koordinatorius, Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų, 

Erasmus+ programų koordinatorius. Nuo 2005 m kovo 1 d. 

iki 2012-12-25 d. – VšĮ Raseinių turizmo ir verslo 

informacijos centras direktorius; LKSKA „Nemunas“ 

tarybos narys, nuo 2016 m. iki dabar – Raseinių meno 

mokyklos direktorės pavaduotojas Ariogalos skyriuje, 

Lietuvių – lenkų kalbų vertėjas. 
 

Kontaktai: telefonas ir/arba el.pašto adresas +370 616 50 244 

bsiliunas@gmail.com  

Sutinku, kad NTAUA paviešintų mano 

biografiją ir kontaktus interneto svetainėje 

www.tauasociacija.lt  

Taip 

Sutinku būti kviečiamas skaityti paskaitas 

trečiojo amžiaus universitetuose pagal 

dvišalį susitarimą 

Taip 

Sutinku būti kviečiamas skaityti paskaitas 

nuotoliniu būdu trečiojo amžiaus 

universitetuose pagal dvišalį susitarimą 

Taip 

PASKAITA NR. 1 

Paskaitos pavadinimas XXI amžiaus skaitmeninių technologijų iššūkiai, istorinė 

raida 

Trumpa paskaitos anotacija Paskaitos metu klausytojai supažindinami su pramoninės 

revoliucijos etapais, robotizacija pramonėje ir buityje, 

dirbtinio intelekto raida, darbo rinkos tendencijomis XXI 

amžiuje. 

PASKAITA NR. 2 

Paskaitos pavadinimas Lyderystė socialinėje visuomenėje. Lyderių komandos 

ugdymas 

Trumpa paskaitos anotacija Paskaitoje bus kalbama apie tai, kaip atsiranda lyderiai, kokie  

socialiniai ir psichologiniai veiksniai yra svarbūs lyderystės 

formavime. Kaip veikti komandoje ir priimti atsakingus 

sprendimus bei rasti originalų sprendimo būdą, sprendžiant 

egzistencines užduotis. Pateikiamos loginės praktinės 

modeliavimo užduotys. 

 

PASKAITA NR. 3 
Trumpa mokymo programos / paskaitų 

ciklo anotacija 
Lenkų kalbos pagrindai, komunikacijos pradmenys 

pradedantiesiems (skaičiai, reikalingi posakiai, 

bendravimas, orientacija šalyje kelionės metu, trumpi 

pokalbiai su praktinėmis užduotimis (40 val.) 

Kita informacija apie programą / paskaitų 

ciklą 
Šioje programoje klausytojai išmoks lenkų kalbos fonetikos, 

tarimo, reikalingų kalbinių įgūdžių, išmoks skaičiuoti, 
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susikalbėti įvairiose situacijose, mokės nusipirkti reikalingus 

daiktus turguje, prekybos centruose, išmoks, kaip elgtis 

pasiklydus mieste, kaip užmegzti pokalbį gatvėje. 

PASKAITA NR. 4. 
Trumpa mokymo programos / paskaitų 

ciklo anotacija 
Skaitmeninės technologijos visiems ir kiekvienam (20 val.) 

Kita informacija apie programą / paskaitų 

ciklą 
Šiame paskaitų cikle su praktinėmis užduotimis klausytojai 

sužinos ir išmoks kaip prekiauti internete, kaip planuoti savo 

keliones, kaip naudotis navigacijos programėlėmis savo 

mobiliuose įrenginiuose, kokios paslaugos yra internete, kaip 

naudotis miesto transporto maršrutų paieškos programa, kaip 

tvarkyti asmeninius finansus, kaip apsisaugoti nuo 

skaitmeninių įsilaužėlių, kaip saugiai naudotis internetu 

dirbant banko programose. 

 


