2014 m. rugsėjo mėn.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

NAUJIENLAIŠKIS
Kiekvienoje dabartyje greta glūdi ir kitoniškumo galimybės, ir ateities užuomazgos…
(Meilė Lukšienė)

SUAUGUSIOJO IR ŠEIMOS VAIDMUO VAIKO
GYVENIME
Š.m. rugsėjo 29 d. 12.00
val. Marijampolės Meilės
Lukšienės švietimo centras
kviečia
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo pedagogus bei
įvairių dalykų mokytojus
dalyvauti
seminare
„Suaugusio
vaidmuo
vaiko gyvenime. Emocinio raštingumo pamoka“.
Seminaras skirtas pedagogams, kurie rūpinasi savo
ugdytinių dabartimi ir ateitimi, nori jiems būti tinkamu
pavyzdžiu, kelia sau aukštesnius tikslus, bei tiems,
kurie nori mokytis kartu su
vaikais.
Ugdytinių tėveliai kviečiami
rugsėjo 29 d. 17.30 val. į
paskaitą ,,Šeima - vaikų
brandinimo laboratorija.
Emocinio
raštingumo
pamoka“. Paskaita skirta
tėveliams, kurie nori savo
vaikams nori padovanoti
prasmingą ir įdomų gyvenimą, geriau pažinti savo
vaikus ir juos formuojančias aplinkas, tiems kurie
nori siekti meistriškumo
tėvystėje. Tėvai turėtų padėti vaikams suvokti savo
prigimtį, atrasti vidinius
turtus, išsiugdyti gerą charakterį, įskiepyti vaikams
dvasinio įžvalgumo jausmą
bei sugebėjimą atskirti
tikrąsias vertybes nuo praeinančių. Tėvams svarbu
demonstruoti vaikams gerus emocinio raštingumo,
bendrumo, socialinio jautrumo, asmeninės ir socialinės atsakomybės įgūdžius.
Plačiau skaitykite čia...

BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS MENŲ
GALERIJA LAUKIA MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ
2014 m. gegužės 31 d. duris lankytojams atvėrusi Beatričės
Kleizaitės Vasaris menų galerija įsikūrusi pačiame Marijampolės centre, švietimo centro patalpose. Keturios galerijos
erdvės užpildytos Beatričės Kleizaitė-Vasaris daugybę metų
rinkta ir Marijampolei padovanota meno kūrinių kolekcija, kurioje daugiausia išeivijos menininkų – Adomo Galdiko, Vytauto
Kašubos, Vytauto Igno ir kitų, jau Lietuvoje gyvenančių (ar
gyvenusių) autorių kūrinių, įprasminusių kultūrinę tapatybę.
Galerijoje nuolat vyksta Beatričės Kleizaitės-Vasaris meno
kolekcijos pristatymai, taip pat kultūriniai renginiai - vyko Svajūno Sabaliausko-Geladuonio knygos ,,Rūta Staliliūnaitė: Aš
esu Barbora“ pristatymas, fleitininkės Machiko Takahashi
(Japonija) fleitos ir fortepijono koncertas, vakaras su dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkyte – poezijos, muzikos ir
vaizdo siuita ,,Laiškai“ bei kt.
Maloniai kviečiame mokinius ir mokytojus apsilankyti galerijoje.
Informacija norintiems atvykti su mokinių grupėmis ir iš anksto
suderinti atvykimo laiką - tel.: (8 671) 096 18, (8 652) 841 27

GALERIJOS DARBO LAIKAS:
(P. Butlerienės g. 5, Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centras)
II-V 11.00 – 18.00 val.
VI 10.00 – 15.00 val.
Galerija nedirba valstybinių švenčių dienomis (prieš šventes – 1 val.
trumpiau).

Plačiau skaitykite čia....

AKTUALŪS RENGINAI
Mokytojų kūrybinių darbų paroda „Kuriančio mokytojo „KIEMAS”
Marijampolės savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos nariai ir Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centras maloniai kviečia aktyvius ir kūrybiškus Marijampolės savivaldybės pedagogus
dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „Kuriančio mokytojo „kiemas“, kurios tikslas - stiprinant pedagogų kūrybines galias sudaryti sąlygas gerosios kūrybinės patirties sklaidai ir mokytojų bendradarbiavimui. Plačiau skaitykite čia....

Mokymai mokytojams „Inovatyvių mobiliųjų įrenginių ir skaitmeninių
mokymo priemonių (SMP) naudojimas ugdyme“
Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ š.
m. rugsėjo – gruodžio mėn. Marijampolės, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Kalvarijos savivaldybėse Švietimo centras organizuoja mokymus 9 – 12 klasėse dirbantiems pedagogams, norintiems veiksmingai taikyti skaitmenines mokymo priemones (SMP) pamokose. Mokymų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų apie veiksmingą skaitmeninių mokymo
priemonių panaudojimą ugdyme, mokyti ir konsultuoti, kaip kūrybiškai pritaikyti SMP ugdymo
procese taikant skirtingus mobiliuosius įrenginius. Plačiau skaitykite čia....

Seminaras „Kino edukacijos ugdymo bazė internete: pristatymas ir patarimai“
2014 m. spalio 16 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....

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

