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NAUJIENLAIŠKIS 

ADVENTINĖ POPIETĖ 

„ANGELO BALSAS ATEINA Į 

ŠIRDĮ“ 

Š. m. gruodžio 14 d. 15 val. Ma-
rijampolės savivaldybės Mokyklų 
Metodinės tarybos nariai kviečia-
mi į adventinę popietę „Angelo 
balsas ateina į širdį“.  Renginys 
vyks  Švietimo centre. 

Š. m. lapkričio 30 d. Marijampo-
lės Meilės Lukšienės švietimo 
centre įvyko Lietuvos mokinių IV 
etninės kultūros olimpiados Ma-
rijampolės savivaldybės etapas.  
Olimpiados nugalėtojai:  
T. Mockevičius, Mar ijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijos II gim-
nazijos klasės mokinys (mokytoja 
– R.  Straigienė). 
L. Cikana ir  Š. Mikšys, Mari-
jampolės Liudvinavo Kazio Boru-
tos gimnazijos II gimnazijos klasės 
mokiniai (mokytoja – I. Stražnic-
kaitė). 

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo 
mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, planuoja mokytojams 
dalykininkams skirtus mokymus, susijusius su ugdymo turinio atnaujinimu (toliau – 
UTA). Numatoma, kad projekto metu sukurtos 18 mokymų programų bus dėstomos 
mokytojų dalykininkų grupėms nuo 2021 m. gruodžio iki 2022 m. gegužės pabaigos.  
NŠA savivaldybėms nustatė kvotas, kiek kurio dalyko mokytojų gali būti registruoti 
dalyvauti mokymuose. Būtina sąlyga mokymuose dalyvausiantiems mokytojams – įsipa-
reigojimas gautą informaciją perduoti kolegoms metodinių pasitarimų metu.  
Marijampolės savivaldybės pedagogus dalyvauti mokymuose rinko ir registravo Mari-
jampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Vykdant atranką, buvo atsižvelgta į NŠA 
rekomendaciją į mokymus įtraukti Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame Mo-
kyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrą-
sias programas veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų komandų mokytojus. Marijampo-
lės savivaldybėje tai Sūduvos gimnazijos mokytojai. 
Numatyta, kad pedagogų mokymai, kurie visi vyks nuotoliniu būdu, prasidės gruo-
džio pabaigoje - sausio pradžioje.  

LIETUVOS MOKINIŲ IV 

ETNINĖS KULTŪROS 

OLIMPIADA  

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGAI BAIGĖ MOKYMUS 

Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie 
amžinųjų vertybių. Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artumą, dalyda-

miesi su jais dvasios šiluma. Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiško-
sios šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie 

jie dar sėkmingesni! Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

PRASIDĖS MOKYTOJAMS DALYKININKAMS SKIRTI MOKYMAI, SUSIJĘ SU 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMU 

Š. m. gruodžio 1 d. baigėsi psichologams skir tos tęstinės programos „Mokykla tė-
vams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ug-
dymo įgūdžių mokymo programą“ mokymai. Nuo 2020 metų spalio, kai programa 
buvo pradėta, įvyko dešimt užsiėmimų. Mokymams vadovavo programos sumanytojos 
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Joleta Nor-
kienė ir Jolita Adomaitytė. Mokymų metu programos dalyviai gavo ir teorinių žinių, ir 
atliko daug praktinių užduočių. Programoje dalyvavę psichologai turėjo galimybę įsisą-
moninti savo auklėjimo tikslus, išmokti atpažinti ir suprasti vaiko (ir savo) jausmus, 
tinkamai nustatyti aiškias ribas (taisykles) ir reikalavimus, sužinoti, kaip paskatinti vai-
kus bendradarbiauti, kaip ugdyti jų savarankiškumą, kaip kalbėti su vaikais, kad jie klau-
sytų, kaip išklausyti vaikus, ką daryti, kad vaikai šeimoje ir mokykloje jaustųsi gerai ir 
elgtųsi saugiai.  
Baigdami mokymus švietimo įstaigų psichologai tvirtino, kad jie ne tik išmoko dirbti su 
programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, bet perspektyvoje ir patys galės inicijuoti  
šios programos įgyvendinimą savo švietimo įstaigose. 

PIRMĄ KARTĄ ĮVYKO 

NACIONALINIO SAUGUMO 

MOKYMAI ŠVIETIMO 

SEKTORIAUS ATSTOVAMS  

Nacionalinis saugumas – ne tik 
valstybės, bet ir visų jos piliečių 
reikalas. Siekiant didinti platesnį 
visuomenės įsitraukimą į valstybės 
gynybą Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija Krašto 
apsaugos ministerijos pavedimu 
pirmą kartą suorganizavo moky-
mus, skirtus švietimo sektoriaus 
atstovams. Juose dalyvavo atstovai 
iš Lietuvos mokyklų, savivaldybių, 
švietimo centrų ir asociacijų. Dau-
giau informacijos čia....  
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