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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.

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO „TĘSK“
ATRANKOJE
Kvietimas dalyvauti projekto
„Tęsk“ atrankoje pedagogams, norintiems 2019–2020
m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją
Ugdymo plėtotės centras,
įgyvendindamas
projektą
„Tęsk“ (toliau – projektas),
finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos
Respublikos
švietimo
ir
mokslo ministro 2017 m.
rugpjūčio 25 d. įsakymu V646 patvirtinto 2014–2020
metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų
programos
9
prioriteto
„Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V727 priemonę „Mokytojų ir
kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

KAIP TAPTI ĮTAKINGAM PER
SAVANORYSTĘ
Marijampolės savivaldybėje baigiamas įgyvendinti
LL3 pokyčių projektas,
kurio metu sukurtas savanorystės modelis, įtraukiantis visus bendruomenės narius ir apimantis įvairias savanoriškas mokinių veiklas ugdymo įstaigose
ir
už
įstaigų
ribų. Viena iš modelyje
numatytų priemonių – mokinių mentorystė (kaip savanoriškos veiklos forma)
ugdymo įstaigoje.
Siekiant mokiniams ir mokytojams parodyti savanorystės atveriamas galimybes, supažindinti su motyvais bei paskatinti savanoriauti, aptarti mentorystės

Daugiau informacijos čia...

esmę, š. m. balandžio 2-3
d. Marijampolės Meilės
Lukšienės švietimo centre
organizuoti mokymai savivaldybės mokytojams ir
savanoryste susidomėjusiems arba tokios patirties
turintiems 7-12 klasių mokiniams. Mokymuose dalyvavo per 70 mokinių ir
pedagogų, koordinuosiančių mokinių savanorišką
veiklą ugdymo įstaigose.
Statistikos departamento
duomenimis tik 7-8 procentai Lietuvos gyventojų
savanoriauja, žino ir suvokia, kas yra savanorytė, tuo
tarpu, kai Amerikoje, Kanadoje, Australijoje savanoriauja veik 85 procentai

žmonių, aiškiai suvokdami,
kokią pridėtinę vertę jie
gauna ir kokia naudą sukuria visuomenei.
Mokymų metu kalbantis su
mokytojais ir mokiniais
apie savanorystę kaip asmenybės ugdymo ir karjeros planavimo būdą, apie
jos kitokią pridėtinę vertę
ir naudą, kas yra tikroji
savanorystė, kuo ji skiriasi
nuo „darbo už dyką“, siekta skatinti jaunąją kartą paneigti visuomenėje
dar gajus stereotipus, kad
savanorystė
yra
„išnaudojimas“ ar „laiko
švaistymas“.
Daugiau informacijos čia...

KVIEČIAME Į PATYRIMINĘ KONFERENCIJĄ
„POKYČIO PROJEKTO REZULTATAI:
SAVANORYSTĖS LINK“

NAUJI ŠMSM TEISĖS
AKTAI DĖL MOKYTOJŲ VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI IR VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU ,
2019 m. kovo 1 d. ministro
įsakymu Nr. V-184 patvirtinti Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
švietimo programas (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų
mokyklos
bendruomenei ir veiklų,
susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašai. Ministro
įsakymas įsigalioja 2019 m.
rugsėjo 1 d.
Plačiau skaitykite čia....

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

Š. m. balandžio 30 d. 11

val.
projekto „Lyderių
laikas 3“ Marijampolės
savivaldybės
kūrybinė
komanda ir Meilės Lukšienės švietimo centras,
bendradarbiaudami
su
Marijampolės profesinio
rengimo centru, Trečiojo
amžiaus
universitetu,
„Suvalkiečio“ redakcija,
Petro Kriaučiūno viešąja

biblioteka,
Visuomenės
sveikatos biuru, Kraštotyros ir Lietuvos Prezidento
K. Griniaus muziejais,
Socialinės
pagalbos
centru,
Maltos ordino
pagalbos tarnybos Marijampolės skyriumi, Šv.
Vincento Pauliečio parapijos
socialinės
globos, Švč. Marijos ir švento arkangelo Mykolo globos namais, organizuoja
patyriminę
konferenciją „Pokyčio projekto rezultatai:
savanorystės
link“.
Konferencijoje bus prista-

tytas projekto metu sukurtas ugdymo įstaigų, mokinių tėvų ir kitų organizacijų bendradarbiavimą skatinantis savanoriškos veiklos modelis, savanoriškos
veiklos patirtys ugdymo
įstaigose, aptartos tolimesnio mokyklų ir savanoriška mokinių veikla suinteresuotų organizacijų bendradarbiavimo galimybės,
konferencijos dalyviai taip
pat bus kviečiami patirti
savanorystę įvairiose organizacijose.
Daugiau
informacijos
čia...

