
2021 m. gruodžio 20 dieną Švietimo centre vyko Marijampolės savivaldybės specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas-diskusija. 
Gausiai susirinkę specialistai išklausė Aistės Daugėlienės, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Rūta“ logopedės metodininkės pranešimo „Įtraukties link. Nuotolinio ug-
dymo patirtys, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais“. Darbo 
patirtimi pasidalino ir Daiva Simanavičienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrin-
dinės mokyklos specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja metodininkė. 
Ji kolegėms pristatė pranešimą „Darbe taikomos priemonės ir metodai“. 
Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Muckuvienė, Marijampolės vaikų lop-
šelio-darželio „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė, supažindino su teisės ak-
tais, turinčiais tiesioginę įtaką specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo už-
mokesčio nustatymui. Pasitarime dalyvavo ir visus pranešimus įdėmiai išk-
lausė Marijampolės savivaldybes meras Povilas Isoda bei mero patarėja 
Agnė Pavelčikienė. Merą ypač sudomino specialistų diskusijoje išsakytos 
mintys apie darbo problemas, susijusias su didėjančiu specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiumi, logo-
pedų ir specialiųjų pedagogų darbo krūviu bei specialistų trūkumu savivaldybės ugdymo įstaigose. P. Isoda pažadėjo 
pasidomėti, kaip švietimo pagalbos specialistams nustatomi darbo užmokesčio priedai, ir pažadėjo rasti priemonių, 
kaip išspręsti trūkstamų specialistų poreikį. 

Pasitarimo pabaigoje buvo aptarti artimiausi kvalifikacijos tobulinimo planai.   

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2022 m. sausio mėn. 

NAUJIENLAIŠKIS 

Š. m. kovo - gegužės mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre 
vyks trijų modulių tęstinė programa apie švietimo misiją, ugdymo vertybes 

ir filosofinius jo pagrindus kuriant veiksmingą mokyklos strategiją. 
 Jeigu Jums 

 įdomu sužinoti, ką lemia vienokios ar kitokios ugdymo filosofijos 
pasirinkimas,  

 rūpi vertybėmis grįstas ugdymas, 
 norisi išmokti kurti tokią mokyklos strategiją, kuri būtų ne deklaraci-

ja lentynoje ar įrėmintas paveikslas ant sienos, bet kviestų žmones 
kartu dirbti prasmingus ir naudingus darbus, ugdančius ir juos, ir 
tuos, su kuriais jie dirba,  

tai ši programa – Jums. Daugiau informacijos.... 

Adventinė popietė kartu  

2021 m. gruodžio 14 dieną  į Švieti-
mo centrą vieni kitiems palinkėti 
gerų ateinančiųjų metų ir pabūti ad-
ventinę popietę kartu, susirin-
ko  Marijampolės mokyklų metodi-
nės tarybos nariai. 
Šventinio laukimo nuotaiką nuskaid-
rino ramios Sūduvos gimnazijos 
mokytojos D. Klevienės vadovauja-
mo moksleivių folklorinio ansamblio 
„Klevelis“ dainos. Daugiau informa-
cijos  čia...  

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas: pasidalinta darbo patirtimi, 

aptartos problemos 

Vertybinė strategija? Misija įmanoma! 
Tik žvelk giliau, atsiverk plačiau ir kartu veik drąsiau.  

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI ERASMUS + PROJEKTAS, SKIRTAS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ BEI 

BESIMOKANČIŲJŲ SUAUGUSIŲJŲ SKAITMENINĖMS KOMPETENCIJOMS TOBULINTI 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir S.A.F.E. Projects (Nyderlandai) pradeda įgyvendinti Erasmus+ projektą „Suaugusiųjų 
švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas/Adult educators digital competencies 
development“  (sutarties Nr. 2021-1-LT01-KA210-ADU-000034937). 
Pagrindinės projekto veiklos: 

1.  Programos,  skirtos skaitmeninių suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimui, 
parengimas. 
2.  Praktiniai mokymai suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiesiems „Skaitmeninės priemonės ir 
metodai, kaip padaryti patrauklų suaugusiųjų besimokančiųjų nuotolinį mokymąsi“. 
3 Virtualus leidinys „Andragogikos metodai ir skaitmeninės priemonės suaugusiųjų švietėjams 
nuotolinio mokymosi veikloms įgyvendinti" (kaip naudoti virtualius įrankius (Padelt, Socrative, 
Metimeter, Kahoot, Edmodo, Projeqt, Thinglink, TED-Ed, cK-12, eduClipper, Animoto, 
Edpuzzle, Canva, Quizlet, Nearpod goodle drive ir kt.) ir kaip juos derini su andragogikos 
principais. 

2021 m. gruodžio 16 d. vykusiame partnerių susitikime aptarta suaugusiųjų švietėjų mokymų 

programa ir rengiamas virtualus leidinys suaugusiųjų švietėjams bei besimokantiems suaugusiesiems.   

Tik pasauliui atvira tauta bus išties kūrybinga...

(Meilė  Lukšienė) 

JAU PRASIDĖJO 2022 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINĖS 
OLIMPIADOS IR KONKURSAI, KURIUOS ORGANIZUOJA 

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 
CENTRAS.  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE 

OLIMPIADAS ORGANIZUOJA MARIJAMPOLĖS MEILĖS 
LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS. OLIMPIADŲ IR 

KONKURSŲ REZULTATAI IR SAVIVALDYBĖS ETAPO 
NUGALĖTOJAI SKELBIAMI CENTRO SVETAINĖJE ADRESU: 

https://mmlsc.lt/veikla/olimpiados/  

https://mmlsc.lt/vertybine-strategija-misija-imanoma-tik-zvelk-giliau-atsiverk-placiau-ir-kartu-veik-drasiau/
https://mmlsc.lt/adventine-popiete-kartu/
https://mmlsc.lt/veikla/olimpiados/

