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Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

NAUJIENLAIŠKIS
Mokytis bendradarbiauti – tai, siekiant bendro tikslo, savęs neprarasti, bet kitą
surasti, su kuriuo darbas skalsesnis ir įdomesnis...
(Meilė Lukšienė)

TĖVŲ ŠVIETIMAS
Švietimo centras gali padėti
organizuoti įvairių temų
paskaitas/mokymus, skirtus
visuotiniams tėvų susirinkimams, orientuotus į mokyklų bendruomenių stiprinimą,
aktyvų tėvelių įsitraukimą į
švietimo veiklas, geresnį
tarpusavio bendradarbiavimą ir supratimą. Lietuvos
tėvų forumas (LTF), įgyvendindamas projektą „Tėvų
iniciatyvos ir pokyčiai mokykloje“, organizuoja nemokamą 2 valandų trukmės
paskaitą ‚,Kur vaiko laimė
ir sėkmė?“ skirtą ugdymo
įstaigų pedagogams ir ugdytinių tėveliams. Plačiau
skaitykite čia....

INTEGRUOTOS
TECHNOLOGIJŲ
PAMOKOS
Marijampolės
profesinio
rengimo centras organizuoja integruotas technologijų
pamokas
Marijampolės
apskrities mokyklų mokiniams ir jų mokytojams.
Kovo 24, 25 ir 26 d. į Marijampolės profesinio rengimo centrą kviečiami 9 ir 10
klasių mokiniai ir jų mokytojai. Centre vyks integruotos pamokos: floristikos technologijų „Stilizuotas
velykinis margutis“ ir
stalystėstechnologijų
„Inkilo ar kėdutės gamyba“.
Balandžio 22-25 d. vyks
integruotos
pamokos:
padavėjų barmenų — technologijų “Šventinio stalo dekoravimas” ir floristikos
—
technologijų
“Šventinio
atviruko/
dovanų dėžutės gaminimas skrebinimo technika”.
Plačiau skaitykite čia...

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Kūrybinių partnerysčių programa tęsiasi
2011 metais Lietuvos mokyklose
prasidėjęs
„Kūrybinių
partnerysčių“
projektas (pilnas pavadinimas - „Kūrybingumo plėtra
Lietuvos bendrojo lavinimo

mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių
modelį“) nacionaliniu mastu
vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos iniciatyva, iš

dalies remiamas Europos
socialinio fondo. „Kūrybinių
partnerysčių“
programą
įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
Plačiau skaitykite čia...

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas (II etapas)
Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą Ugdymo plėtotės
centro
projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas
(II etapas)“ 2014 m. vasa-

rio – gegužės mėnesiais
Švietimo centras, bendradarbiaudamas
su
Prienų ir Lazdijų švietimo
centrais, Marijampolės ir
Kazlų Rūdos Trečiojo
amžiaus universitetais,
Šakių „Žiburio“ gimnazija
bei Marijampolės patai-

sos namais organizuoja
suaugusiųjų mokymus Marijampolės, Kazlų Rūdos,
Birštono, Lazdijų ir Šakių
savivaldybėse.
Tikslinė projekto mokymų
dalyvių grupė - suaugusieji
asmenys.
Plačiau skaitykite čia....

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS
Švietimo centras bendradarbiaudamas su profesionaliais ir kvalifikuotais lektoriais yra
paruošęs kvalifikacijos tobulinimo programas mokyklų pedagogų bendruomenėms.
Plačiau skaitykite čia....

AKTUALŪS RENGINAI
Geros mokyklos koncepcijos pristatymas
Kovo 18 d. Švietimo centre vyks Geros mokyklos koncepcijos pristatymas ir aptarimas
(diskusija /viešoji konsultacija). Koncepciją pristatys Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros direktorius G.Kazakevičius ir direktoriaus pavaduotoja M.Bilotienė.
Plačiau skaitykite čia....

Praktinė konferencija „Asmeninė priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si)
patirtis ir įžvalgos“
Marijampolės savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis kviečia
į praktinę konferenciją „Asmeninė priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) patirtis ir
įžvalgos“. Konferencijos tikslas – skatinti pedagogų metodinės veiklos sklaidą.
Plačiau skaitykite čia....

Seminarai pradinio, ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo pedagogams,
kultūros darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų nariams
Balandžio 3, 4 dienomis Švietimo centre vyks seminarai „Pavasario šventės: idėjos ir
veiklos“ ir „Velykų margutis - tradicijų ir modernumo sąsajos“ skirti pradinio, ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo pedagogams, kultūros darbuotojams, nevyriausybinių
organizacijų nariams. Plačiau skaitykite čia....

