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MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

NAUJIENLAIŠKIS
„Klasė turi būti antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų darna, ne paradiškumas ir
fasadiškumas, o darbas”...
(Meilė Lukšienė)

PATVIRTINTI NAUJI
ŠVIETIMO CENTRO
ORGANIZUOJAMŲ
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO(SI)
RENGINIŲ IR
PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-06-27
sprendimu Nr.1-212 patvirtinti nauji Marijampolės
Meilės Lukšienės Švietimo Centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų
įkainiai. Daugiau informacijos čia...
KVIEČIAME Į
SPECIALIOSIOS
PEDAGOGIKOS IR
SPECIALIOSOS
PSICHOLOGIJOS
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO KURSUS
Šių metų spalio-gruodžio
mėnesiais Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centre organizuojami
„Specialiosios pedagogikos
ir
specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“.
Plačiau skaitykite čia....
PAPILDYTA MENO
KOLEKCIJA
Beatričės
KleizaitėsVasaris menų galerijos
meno kolekcija papildyta
nauju kūriniu. Galerijoje
eksponuojamas šią vasarą padovanotas „Šventas
Jurgis“, nutapytas vilniečio dailininko Rimo Zigmo
Bičiūno.
Plačiau skaitykite čia....

PEDAGOGŲ RENGIMO, SKYRIMO,
KVALIFIKACIJOS, VEIKLOS VERTINIMO, ATESTACIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMOS KAITOS
KRYPČIŲ PROJEKTAS.
SUSIPAŽINTI ČIA...

SVEIKOS GYVENSENOS IR FIZINIO AKTYVUMO MOKYMAI PEDAGOGAMS
Pasak Aristotelio, gyvybė
reikalauja judėjimo. Tačiau dėl visiško fizinio neaktyvumo Lietuvoje kritiškai
gausėja nutukusių vaikų ir
paauglių, kuriems sunkiau
integruotis į supančią aplinką, jie dažniau patiria patyčias, labiau nepasitiki savimi, sumažėja savigarba,
pablogėja požiūris į save,
atsiriboja nuo draugų. Per
visą vaiko ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus tarpsnį
didžiausia atsakomybė už
sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą tenka jo artimiausiems žmonėms – tėvams ir

pedagogams, nuo kurių požiūrio į kūno kultūrą ir sveiką
gyvenseną bei turimų žinių
labai priklauso vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas.
Siekdamas gilinti mokytojų ir
vaikų supratimą apie sveikos gyvensenos ir fizinio
aktyvumo įtaką fizinei ir
psichinei sveikatai bei gyvenimo kokybei, gerinti sveikos gyvensenos įgūdžius,
švietimo centras drauge su
partneriu Neformalaus mokymosi klubu „Mes“ įgyvendina 2009-2014 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechaniz-

mų finansuojamą projektą
„Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant
Norvegijos patirtį“ (Nr. EEELT08-ŠMM-01-K-02-017) ir
š. m. rugsėjo mėn. Marijampolės bei Kauno regionuose
vykdo mokymus „Sveika
gyvensena bei fizinis aktyvumas mokykloje“. Daugiau
informacijos čia....

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAI MOKOSI DRAUGE
Siekdamas suaugusiųjų mokymosi kultūros ir galimybių plėtros bei glaudesnio savivaldybės suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo, Švietimo centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso
būdu finansuojamą programą, pakvietė Marijampolės ir gretimų savivaldybių suaugusiųjų švietėjus mokytis.
Mokymai, kurių trukmė – 9 dienos,
72 teorijos ir praktinės veiklos valandos, š. m. rugsėjo-lapkričio mėn.
vyksta Švietimo centre. Jų metu su kvalifikuotų vadybininkų,
psichologų, andragogų pagalba bus gilinamasi į neformaliojo
suaugusiųjų švietimo viziją Marijampolės savivaldybėje, įtraukiantįjį planavimą, socialines-ekonomines XXI amžiaus tendencijas ir jų iššūkius (ne)formaliajam suaugusiųjų
švietimui, bendravimą ir bendradarbiavimą komandoje, konfliktų, emocijų ir streso valdymą, suaugusiųjų mokymo(si) ypatumus bei organizavimą, mokymo programų rengimą ir renginių vedimą, aptariami suaugusiųjų mokytojo vaidmenys, savybės bei gebėjimai, darbo su suaugusiųjų auditorija stiliai. Plačiau skaitykite čia....

SKOLINAME LEIDINIUS
Pedagoginių, suaugusiųjų mokymuisi skirtų ir kitų leidinių, kuriuos gali skolintis pedagogai, sąrašas.
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ATNAUJINTU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAMS IR PEDAGOGŲ BENDRUOMENĖMS PASIŪLYMU.
PASIŪLYMĄ RASITE ČIA...

