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Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

NAUJIENLAIŠKIS
Kiekvienas laikas turi savo šviesiąsias prasmes. Kai įsižiūri, iš kartos į kartą, iš šimtmečio
į šimtmetį jas jungia tęstinumas. Didelis menas jį suvokti…
(Meilė Lukšienė)

TĖVŲ ŠVIETIMAS
Į Švietimo centro organizuotą nemokamą paskaitą „Ar mes pažįstame jaunimą?“, kurią skaitė Pilietinių iniciatyvų centro direktorius
Girvydas Duoblys, susirinko nemažas būrys smalsių mokinių tėvelių ir
pedagogų, ieškančių dialogo su
jaunimu. Lektorius akcentavo, jog
suaugusiems bendraujant su jaunimu būtina keisti nuostatas iš diktato
į bendradarbiavimą
Plačiau skaitykite čia....

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖPRAKTINĖ KONFERENCIJA
„Po Donelaičio ženklu“
Balandžio 8 d. Marijampolės dramos teatre vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Po Donelaičio ženklu“, skirta 300-osioms
Kristijono Donelaičio gimimo metinėms pažymėti. Organizatoriai –
Marijampolės K.Donelaičio draugija
ir Švietimo centras.
Plačiau skaitykite čia....

PARODA
„Jurgeli, meistreli...2014“
Simboliška, kad balandžio 9 dieną
Marijampolės kultūros centre buvo
atidaryta technologijų mokytojų ir
jų mokinių darbų paroda „Jurgeli,
meistreli...2014“. Šv. Jurgis yra
Marijampolės globėjas. Plačiau
skaitykite čia....

BIBLIOTEKININKŲ IŠVYKA
Marijampolės miesto ir rajono mokyklų
bibliotekininkės surengė metodinę
išvyką į naująją Vilniaus universiteto
biblioteką, Mokslinės komunikacijos ir
informacijos centrą (MKIC). Šią kelionę organizavo mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė.
Plačiau skaitykite čia...

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
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)“ Švietimo centras, bendradarbiaudamas su Prienų ir Lazdijų švietimo centrais, Marijampolės ir Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetais, Šakių „Žiburio“ gimnazija bei Marijampolės pataisos namai baigė suaugusiųjų mokymus

Marijampolės, Kazlų Rūdos,
Birštono, Lazdijų ir Šakių savivaldybėse.Plačiau skaitykite čia...

AKTUALŪS RENGINAI
Kviečiame švietimo įstaigų vadovus
Gegužės 14 d. Švietimo centre vyks nemokamas seminaras švietimo įstaigų vadovams „Lyderystė ir vidinė komunikacija švietimo įstaigoje“. Seminare bus kalbama apie tai, kas yra lyderis - gyvenimo būdas, įgimtas charakteris ar išmokstamas
elgesys, apie mitus ir klaidas, kurias daro lyderiai, Plačiau skaitykite čia....
Birželio 6 d. Švietimo centre vyks seminaras „Viešasis kalbėjimas - oratorystės
menas“, skirtas švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams, norintiems praplėsti žinias
apie viešo kalbėjimo formų įvairovę, išmokti pasiruošti ir įtaigiai sakyti kalbas bei valdyti auditoriją. Plačiau skaitykite čia....

Diskusija – seminaras socialiniams pedagogams ir mokiniams
Gegužės 20 d. 13.00 val. Švietimo centre vyks diskusija – seminaras „Ką ir kaip (ne)
kalbėti mokyklose apie priklausomybes?“, skirtas socialiniams pedagogams ir mokiniams
(14-18m.). Lektoriai: G.Duoblys, Pilietinių iniciatyvų centro direktorius, G.LiaudanskasSvaras, hip hop grupės „G&G Sindikatas“ įkūrėjas ir lyderis, T.Rogožkina, Vilniaus priklausomybių ligų centro socialinė darbuotoja Plačiau skaitykite čia...

Seminaras „Kino edukacijos ugdymo bazė internete: pristatymas ir
patarimai“
Gegužės 20 d. 12.00-16.00 val. Švietimo centre vyks seminaras „Kino edukacijos
ugdymo bazė internete: pristatymas ir patarimai“. Seminare bus pristatoma Lietuvos kino centro parengta internetinė kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB), trumpai
apžvelgiama jos struktūra bei turinys, aptarta parinktų filmų programa ir pateikti praktinių filmo analizės pavyzdžiai. Plačiau skaitykite čia....

Kūno kultūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Švietimo centras kviečia kūno kultūros ir neformaliojo sportinio švietimo mokytojus
birželio mėnesį dalyvauti seminare „Sveikatinamasis fizinis aktyvumas (SFA) kūno
kultūros pamokos metu. TRX pakabinamų diržų metodika“. Seminare mokytojai
supažindins su sveikatinamojo fizinio aktyvumo (SFA) pagrindais . Plačiau skaitykite
čia....

