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Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

NAUJIENLAIŠKIS
„Reikia didelio darbo norint atkurti ir sukurti šioms dienoms tinkamą žmogų. Visi neabejojame, kad
mūsų ateities švietimo sistema turi būti paremta giliais doroviniais pagrindais”...
(Meilė Lukšienė), 2004 m.

2017 METŲ SUAUGUSIŲJŲ
MOKYMOSI SAVAITĖ
„MOKYMOSI GALIA IR
ŽAVESYS“
2017 m. lapkričio 20-26 dienomis Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija kviečia
švietimo, kultūros ir meno,
verslo įstaigas, institucijas,
organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI
šventę – aštuonioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę
„Mokymosi galia ir žavesys“.
Suaugusiųjų mokymosi savaitę skirsime sau, Europos suaugusiųjų mokymosi metams,
Europos profesinių gebėjimų
savaitei ir LSŠA įkūrimo 25-ių
metų sukakčiai.
Kvietimas
Šiais metais LSŠA valdybos
sprendimu, minint LSŠA 25
metų jubiliejų, bus renkamas
dvidešimtpenkmečio andragogas. Suaugusiųjų švietimo
institucijos gali teikti savo
darbuotojų kandidatūras.
LSŠA 25-čio andragogo vardo suteikimo nuostatai
„TANGO RITMU“: ASTOR
PIAZZOLLOS GYVENIMO IR
KŪRYBOS ŠTRICHAI
Š. m. spalio 27 d. 19.00 val.
Beatričės Kleizaitės-Vasaris
menų galerijoje vyks koncertas-paskaita „Tango ritmu“:
Astor Piazzollos gyvenimo
ir kūrybos štrichai.
Astoras Piacola – Argentinos
tango kompozitorius, bandonijos virtuozas. Jis laikomas
tradicinės tango muzikos revoliucionieriumi, su tango
sujungęs džiazo, klasikinės
muzikos elementus ir sukūręs
taip vadinamą „naująjį tango“.
Koncerte dalyvauja Kauno
A. Kačanausko bei Kauno
I-osios
muzikos
mokyklų
mokytojos
ir
mokinės:
E. Muntrimienė, D. Purtokienė
S. Mažeikienė N. Norvaišienė,
J. Svidinskienė, L. Pratkienė,
S. Veverskytė, D. Purtokaitė,
Koncerto vedėjas – režisierius
V. Balsys.
Plačiau skaitykite čia....

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

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS KOKYBĘ ĮSIVERTINANČIŲ
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
KLUBO DEŠIMTMETIS
Š. m. spalio 17 d. Švietimo
centre Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę
įsivertinančių
bendrojo
ugdymo mokyklų klubas,
vadovaujamas pirmininkės
Rygiškių Jono gimnazijos

mokytojos Virginijos Giedraitienės, minėjo gyvavimo
dešimtmetį.
Veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo dešimtmečio
veiklą pristatė buvusi klubo

pirmininkė „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro
mokytoja Jolanta Mikulienė.
Klubo nariai išsakė savo
mintis apie klubą, jo veiklą
bei ateities lūkesčius.
Daugiau informacijos čia...

GREIT STARTUOS PROGRAMA „PROFESINEI, VISUOMENINEI IR SAVANORIŠKAI
VEIKLAI REIKALINGŲ SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ BEI BENDRAVIMO
SU VAIKAIS IR ŠEIMOMIS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS TAIKANT NEPRIEVARTINIO
BENDRAVIMO METODIKĄ“
Siekdamas padidinti suaugusiųjų asmenybės erudiciją, formuoti gyvenimo filosofiją, didinti atjautą kaip nuoširdų susirūpinimą vaiko
gerove ir gebėjimus išreikšti
atjautą konkrečiu elgesiu
bendraujant/ bendradarbiaujant su vaikais, remdamasis
Marijampolės savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi
2017-2020 m. veiksmų plane numatytais suaugusiųjų
švietimo savivaldybėje prioritetais, Švietimo centras
parengė ir netrukus pradės
vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso būdu finansuojamą 64 val. trukmės
programą „Profesinei, vi-

suomeninei ir savanoriškai veiklai reikalingų socialinių emocinių kompetencijų bei bendravimo su
vaikais ir šeimomis įgūdžių ugdymas taikant neprievartinio bendravimo
metodiką“ .
Daugiau informacijos čia...

MOKYMAI LIETUVJE
„MEDIJOS IR NACIONALINIS SAUGUMAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“
Ugdymo plėtotės centras
drauge su Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo
centru pradeda vykdyti 16
val.
trukmės
mokymus
„Medijos ir nacionalinis
saugumas: iššūkiai ir galimybės“, skirtus visų dalykų ir visų ugdymo pakopų
formaliojo ir neformaliojo
ugdymo mokytojams ir mo-

kyklų bibliotekininkams.
Šie mokymai vykdomi pagal
Nacionalinę
kvalifikacijos
tobulinimo
programą
„Nacionalinio saugumo ir
pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Siekiama,
kad mokymų dalyviai įgytų
kompetencijų
medijų
ir
nacionalinio saugumo ugdymo srityse: pagilintų ži-

nias ir supratimą apie medijas, plėtotų gebėjimus pamokose analizuoti įvairią
viešojoje erdvėje pateikiamą informaciją, integruotų
šią aktualią tematiką į ugdymo turinį ir ugdytų mokinių
pilietinį atsparumą.
Daugiau informacijos čia...

SEMINARAS „NETRADICINIAI SPORTINIAI ŽAIDIMAI KŪNO KULTŪROS
PAMOKOSE“
Š. m. lapkričio 2 d. 11.00 val. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje vyks seminaras „Netradiciniai sportiniai žaidimai kūno kultūros pamokose“, skirtas kūno kultūros
mokytojams. Daugiau informacijos čia...

