2017 m. vasario mėn.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

NAUJIENLAIŠKIS
„Jei maža tauta neišugdys kiekvieno žmogaus savarankiško mąstymo ir atsparumo (tiek kultūrinio,
tiek politinio), tokiai tautai labai lengva pražūti, nepaisant visokių deklaracijų”... (Meilė Lukšienė)

2016 M. ŠVIETIMO
CENTRO VEIKLOS
REZULTATAI TRUMPAI

2016 m. pedagogams, tėvams, kitų institucijų darbuotojams ir Marijampolės gyventojams organizuoti 287 kvalifikacijos tobulinimosi ir neformaliojo mokymosi renginiai,
kuriuose dalyvavo 9283 pedagogai. Mokymosi trukmė –
348 dienos, 1902 ak. val.
111-oje metodinės veiklos
renginių dalyvavo 1499 Marijampolės savivaldybės pedagogai.

BRANDOS DARBAS:
PAGRINDINIAI PRINCIPAI IR ĮGYVENDINIMAS

Vadovaudamasis
Lietuvos
Respublikos
Švietimo
ir
mokslo ministro 2015 m.
rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr.
V-893 „Dėl brandos darbo
programos
patvirtinimo“,
Švietimo centras, bendradarbiaudamas su Nacionaliniu
egzaminų centru, šių metų
kovo-balandžio
mėnesiais
organizuos brandos darbo
rengimo patirties sklaidos
seminarus
mokytojams.
Plačiau skaitykite čia....

VASARIO MĖNESĮ
MENŲ GALERIJA
KVIEČIA
17 d. 16.30 val. Beatričės
Kleizaitės-Vasaris menų
galerijoje vyks literatūrinis –
muzikinis vakaras „Valentino
diena kitaip: o jeigu tai
meilė?!”, skirtas Meilės dienai paminėti.
18 d. 13 val. menų galerijoje
skambės klasikinės indiškos
muzikos programa su jogos
pristatymu: „Muzika ir meditacija“. Plačiau skaitykite
čia....
25 d. 11.00 val. menų galerijoje vyks susitikimas su jogos ir meditacijos mokytoju
Svamiu Jaataveda „Stresas
ir tarpusavio santykiai“.
Plačiau skaitykite čia....

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU
PEDAGOGAMS IR ŠVIETIMO
ĮSTAIGOMS SKIRTOMIS KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO PROGRAMOMIS.
INFORMACIJA NUOLAT ATNAUJINAMA ...

KVIEČIAME!
SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS. KODĖL SVARBU?
Sėkmę mokykloje lemia
ne tiek vaiko žinios ar
ankstyvi skaitymo įgūdžiai, kiek emociniai ir
socialiniai įgūdžiai: savęs
ir savo jausmų suvokimas,
pažinimas, kitų žmonių
(bendraamžių) pajautimas,
gebėjimas prisitaikyti prie
bendraamžių, gebėjimas
kurti abipusę vertę komunikacijoje bei efektyvus prisitaikymas prie pokyčių sąly-

goja aukštesnį savęs vertinimą, efektyvesnį savo galimybių realizavimą, geresnius tarpusavio santykius
su bendraamžiais, dažniau
jaustis laimingesniais, būti
optimistais. Pačios geriausios socialinio emocinio
ugdymo programos vaikams negali būti efektyvios vien todėl, kad pedagogo ar pagalbos specialisto profesinė laikyse-

na, elgsena ir asmeninės
vertybės kontrastuos su
programos nuostatomis.
Švietimo centras kviečia
švietimo įstaigų vadovus ir
pedagogus tobulinti socialines ir emocines kompetencijas šiuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose ir
programose.
Daugiau informacijos čia...

KVIEČIAME TOBULINTI SKAITMENINĘ KOMPETENCIJĄ INTERAKTYVIAME
SEMINARE
Š. m. vasario 22 d. 12.00 val. Švietimo centre vyks interaktyvus seminaras
„Išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose.“ Seminaro dalyviai bus supažindinami su išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių
nemokamomis programomis, tinkančiomis mokymo(si) procese.
Daugiau informacijos čia...

PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI KONFERENCIJOJE
„AUKIME KARTU. ŠIUOLAIKINIAI VAIKAI“
Š. m. kovo 9 d. 11.00 val.
Marijampolės marijonų gimnazijoje vyks regioninė
konferencija „Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“,
skirta pedagogams, sociali-

niams pedagogams, socialiniams darbuotojams, švietimo pagalbos specialistams.
Konferencijos tikslas – dalintis specialistų patirtimi,
siekiant sėkmingos vaiko

socializacijos visuomenėje,
užtikrinant jo interesų apsaugą ir visapusišką pagalbą vaikui bei jo šeimai.
Daugiau informacijos čia...

TĖVELIUS KVIEČIAME KARTU IEŠKOTI IR ATRASTI RAKTĄ Į VAIKO
LAIMĘ IR SĖKMĘ
Vaikų tėveliai, kaip ir kiti
suaugusieji, besidomintys
savišvieta, visuomet yra
laukiami Švietimo centre.
Dalyvaudami įvairiuose
praktikų lektorių vedamuose mokymuose, paskaitose
jie turi puikią galimybę auginti save, savo sąmoningu-

mą ir mokytis būti vis geresniais tėvais.
Mokinių tėvų pageidavimu
2017 m. sausio mėnesį prasidėjo penkių dalių paskaitų
ciklas tėvams, kurį veda
visų laukiamas lektorius –
Evaldas Karmaza, VšĮ
„EOS grupės“ psichologas.

Š. m. vasario 23 d. 17.30
val. Švietimo centre vyks
šio psichologo paskaita
„Nuo bausmių link paskatinimo: bendravimas grįstas susitarimais“.
Daugiau informacijos čia...

