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NAUJIENLAIŠKIS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ OR-
GANIZATORIAMS IR 

VYKDYTOJAMS  
Š. m. lapkričio 24 d. 9 val. kviečia-
me į seminarą „Viešieji pirkimai: 
2022 m. pasikeitimai“. 
Daugiau informacijos apie semi-
narą ir Viešųjų pirkimų įstatymą 
bei palydinčiųjų dokumentų pasi-
keitimus čia... 

„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. 

MOKYMAI NEFORMALIOJO 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

ORGANIZATORIAMS IR  

TIEKĖJAMS 

Š. m. spalio 26 dieną Švietimo 
centro darbuotojų komanda 
organizavo ir koordinavo nuo-
tolinius mokymus, skirtus Mari-
jampolės, Šakių, Vilkaviškio, 
Prienų, Birštono, Trakų, Aly-
taus, Lazdijų, Druskininkų, Va-
rėnos, Šalčininkų, Elektrėnų, 
Kazlų Rūdos savivaldybių nefor-
maliojo suaugusiųjų švietimo 
koordinatoriams, savivaldybių 
atstovams ir neformaliojo su-
augusiųjų švietimo paslaugų 
tiekėjams. Mokymų iniciatorius 
- Nacionalinis švietimo NVO 
tinklas (projektas „NVO - akty-
vios švietimo sistemos daly-
vės“).  
Renginyje dalyviai turėjo puikią 

progą išsisakyti, aktyviai disku-

tuoti, pristatyti savo savivaldy-

bių ir išgirsti kitų dalyvių patirtį. 

Mokymosi visą gyvenimą mo-

delį Lietuvoje pristatė LR Švieti-

mo, mokslo ir sporto ministeri-

jos atstovas Tomas Pūtys. Apie 

suaugusiųjų mokymąsi, strate-

ginį veiklų planavimą, koordi-

navimą ir įgyvendinimą nefor-

maliajame suaugusiųjų švieti-

me kalbėjo suaugusiųjų moky-

mosi ekspertas, vadybos kon-

sultantas koučingo specialistas 

Arūnas Bėkšta.  

UGDYMO ĮSTAIGŲ PERSONALO VALDYMAS: DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS IR 

ĮGALINIMAS  

 

2021 M. LAPKRIČIO 15 – 21 D. LIETUVOJE VYKS MOKYMOSI ŠVENTĖ – 

DVIDEŠIMT ANTROJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ  

„MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI!“ 

Švietimo centras maloniai kviečia Marijampolės regiono švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, 
institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius dalyvauti Mokymosi savaitės renginiuose ir mėgau-
tis bendravimu, mokymusi, naujomis pažintimis ir nauja gyvenimo kokybe.  
Savo institucijų duris naujoms patirtims ir atradimams atvėrė ir nacionalinę Mokymosi savaitės ren-
ginių programą papildė ne viena Marijampolės regiono suaugusiųjų švietimo paslaugas teikianti ins-
titucija: Marijampolės kolegija, Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Marijampo-
lės TAU, Marijampolės viešoji Petro Kriaučiūno biblioteka, Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mo-
kykla, Marijampolės PRC Vilkaviškio skyrius, Vilkaviškio TAU, Vilkaviškio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuras, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Vilkaviškio r. švieti-
mo pagalbos tarnyba. Šiose institucijose Mokymosi savaitės metu (lapkričio 15-21 dienomis) vyks 
įvairūs mokymai, akcijos, atvirų durų dienos, atviros pamokos, pristatymai, diskusijos, kūrybinės 
dirbtuvės, pažintiniai vizitai, meninės raiškos projektai, parodos, socialinės akcijos ir kitokio pobū-
džio renginiai.  
Marijampolės regiono Mokymosi savaitės programa. 
Pakvieskime į mokymosi šventę aplink esančius ir visi kartu atraskime įvairias mokymosi galimybes 
ir parodykime jas suaugusiems.   
Plačiau skaitykite: http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite 

SINAGOGOS PASAKOJIMAI: NUO SAKRALINIO ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO 

IKI NACIONALINIO KULTŪROS ŽIDINIO  

Švietimo centre, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje, 
įrengtas interaktyvus skaitmeninis pažintinis stendas, pasakojan-
tis apie buvusią žydų bendruomenę Marijampolėje, jos kultūrinį 
paveldą, sakralinio pastato istoriją, garsiausias litvakų bendruo-
menės asmenybes, bei pristatantis į Lietuvą sugrįžusią išeivijos 
dailę – supažindinantis su dabar galerijoje eksponuojama ir sau-
goma meno kolekcija, jos autoriais, garsiausiais jų kūriniais. 
Pamatyti ir išgirsti sinagogos pasakojimą galima čia:  
https://www.youtube.com/watch?v=8U7tBZtMnYQ 
Maloniai kviečiame istorijos, dailės ir kitų dalykų mokytojus 
pasinaudoti galimybe organizuoti ugdymą kultūros ir meno erd-
vėje! 
Suderinti apsilankymo galerijoje laiką galima el. paštu  
nina.menugalerija@gmail.com arba tel. +370 652 84127. 

Š. m. lapkričio 18 d. 10 val. ugdymo įstaigų vadovus ir pavaduotojus kviečiame dalyvauti Švietimo 
centre vyksiančiame Tęstinės ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programos (KTPRR 
kodas 213001884) IV modulyje „Ugdymo įstaigų personalo valdymas: darbuotojų motyvavimas 
ir įgalinimas“. 
Lektorė – Rūta Gudmonaitė, PRIMUM ESSE mokymų konsultantė, ISM Švietimo vadybos magistrė, 
sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė, baigusi tęstinę mokymo trenerių rengimo programą ir 
tarptautinę koučingo specialistų su sustiprintu psichologiniu paruošimu mokymo programą. 
Modulio tikslas – suteikti ugdymo įstaigų vadovams žinių ir praktikos apie tai, kaip labiau sutelkti 
žmones, padėti jiems tapti aktyviais veikėjais ir pokyčių įgyvendintojais bei kūrėjais, kaip pasitelkti 
psichologiją ir padėti darbuotojams jaustis labiau įgalintais savo bendruomenėje. 
Būtina registracija www.semiplius.lt.  
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