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Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

NAUJIENLAIŠKIS
Ugdymas –tai žmogaus auginimas bendradarbiaujant su jo unikalia prigimtimi, o
ne ją laužant...
(Meilė Lukšienė)

KVIEČIAME Į FRANCESCO FADIGATI
MEDINIŲ
PUČIAMŲJŲ PASKAITĄ „PSICHOLOGIŠKAI SVEIKŲ IR
LAIMINGŲ VAIKŲ UGDYMO YPATUMAI“
FESTIVALIS L IETUVOJE
„Psichologiškai sveikų ir lai2015 m. spalio 16 d.
– „MEDYNĖS“
PIRMASIS TARPTAUTINIS

Lietuvoje gausu muzikos
festivalių, kurie atradę
savąsias – žanrų ir įvairių
stilių – nišas. Festivalis
Medynės skirtas populiarinti ir aktualizuoti specialią muzikos instrumentų
grupę – medinius pučiamuosius ir jais profesionaliai atliekamą įvairialypę muziką, apimančią itin
platų žanrų spektrą (nuo
folkloro, senosios muzikos iki eksperimentinių
XXI amžiaus muzikinių
variacijų).
Festivalis Medynės, vyksiantis rugsėjo 26 d.–
spalio 17 d. Marijampolėje, pirmasis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje.
Plačiau skaitykite čia...

JUBILIEJINĖ DAILININKO
VYTAUTO
KAŠUBOS DARBŲ
PARODA
2015 m. rugpjūčio 14 d.
– spalio 22 d. Beatričės
Kleizaitės-Vasaris menų
galerijoje surengta jubiliejinė paroda,
skirta
dailininko Vytauto Kašubos gimimo 100-ųjų metinių paminėjimui. Vytautas Kašuba – tai neeilinio talento ir darbštumo,
savito stiliaus lietuvių
skulptorius.
Iškilus menininkas augo
Marijampolėje,
lankė
Rygiškių Jono gimnaziją, baigė Marijampolės
valstybinę amatų mokyklą, kurioje mokėsi
drožybos.
Plačiau skaitykite čia...

14.00 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vyks 3 val. trukmės
nemokama
paskaita

mingų vaikų ugdymo ypatumai“, skirta ugdymo įstaigų
vadovams, įvairių dalykų pedagogams, ugdytinių tėveliams

bei visiems besidomintiems šiuolaikinių vaikų
ugdymo klausimais. Paskaitą skaitys Francesco
Fadigati, Italija, Bergamo La Tracce di Calcinate mokyklos direktoriaus pavaduotojas, literatūros mokytojas. Paskaita bus verčiama į
lietuvių kalbą. Plačiau
skaitykite čia....

PATVIRTINTI NACIONALINIAI 2015-2016 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PRIORITETAI
2015 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V898 patvirtinti 2015-2016 m. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų
nacionaliniai kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, kurie akcentuoja pedagogų kompetencijų tobulinimą siekiant mokinių pasiekimų gerinimo bei atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius, sistemingą pagalbą pradedantiesiems mokytojams ir į mokytojo profesiją ateinantiems asmenims bei profesijos mokytojų profesinių ir specialiųjų kompetencijų tobulinimą. Plačiau skaitykite čia....

VEIKLĄ PRADĖJO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS DIREKTORIŲ
PAVADUOTOJŲ UGDYMUI METODINĖ GRUPĖ
Marijampolės savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, siekdami dalintis
ugdymo patirtimi ir problemomis bei drauge jas spręsti, planuoti pavaduotojų ir pedagogų
kvalifikacijos tobulinimą(si), bendradarbiauti su kitų Lietuvos savivaldybių pavaduotojų
metodiniais būreliais, tarybomis ar klubais, keistis patirtimi bei informacija, 2015 m. gegužės 14 d. vykusio susirinkimo nutarimu įsteigė mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui
metodinę grupę. Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės grupės pirmininke
išrinkta Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė. Plačiau skaitykite čia....

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Mokyklų, gavusių mobiliosios įrangos komplektus,
mokytojų mokymai
Įgyvendinant Ugdymo plėtotės
centro
projektą
„Ugdymo turinio naujovių
sklaidos
modelis“
VšĮ

„Tyrimų ir mokymų centras“ drauge su Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centru 2015 m.

Mokymai pažengusiems andragogams praktikams
Marijampolės regiono suaugusiųjų mokytojus, turinčius andragoginių žinių
minimumą arba didesnį nei
3 metų suaugusiųjų mokymo patirtį, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
(LSŠA) pakvietė į moky-

mus „Andragogų praktikų edukacinės kvalifikacijos
tobulinimas
pažengusiems andragogams“.
Mokymų tikslas: tobulinti andragogų praktikų
edukacinės veiklos kom-

rugsėjo 21-28 d. vykdė 18
pietų
Lietuvos mokyklų,
gavusių mobiliosios įrangos
komplektus, mokytojų mokymus. Plačiau skaitykite čia...
petencijas, apibrėžtas andragogo profesinės veiklos
apraše ir atitinkančią septintojo Lietuvos kvalifikacijų
sandaros lygmens reikalavimus.
Plačiau skaitykite čia....

