
Pagrindinės švietimo centro veiklos kryptys – pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir metodinės pe-
dagogų veiklos organizavimas, mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų savivaldybėje bei mokinių 
dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose organizavimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo orga-
nizavimas ir Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Tęstinio mokymosi 
veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimas bei kultūrinės veiklos organizavimas Beatričės Kleizaitės-
Vasaris menų galerijoje. 
2021 m. švietimo centro veiklos re-
zultatas - organizuoti 335 pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimosi, metodinės 
veiklos ir neformaliojo suaugusiųjų 
mokymosi renginiai (iš jų – 179 organi-
zuoti nuotoliniu būdu), 8,8 tūkst. daly-
vių (apsilankymų) – pedagogų, kitų 
sričių darbuotojų, neformaliajame švie-
time dalyvaujančių suaugusiųjų ir mo-
kinių; 
organizuoti 26 dalykinių olimpiadų 
savivaldybės ir šalies etapų renginiai 
(24 iš jų – nuotoliniu būdu), kuriuose 
dalyvavo 417 savivaldybės moksleivių, 46 iš jų – olimpiadų ir konkursų šalies etapuose, kur laimėta 
vienuolika I-III vietų; 
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuota 10 kultūrinių ir edukacinių renginių, virš 700 
renginių dalyvių ir galerijos ekspozicijų lankytojų; įgyvendinti ir įgyvendinami Lietuvos kultūros tary-
bos, Sporto rėmimo fondo ir ES Erasmus+ programos finansuojami projektai (Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo srityje - įgyvendintos ar pradėtos įgyvendinti 39 tęstinės (ne mažiau nei 40 val. trukmės) 

PKT programos, daugiausia - skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (įtraukiojo) ugdymo šiuo-
laikinėje mokykloje ir skaitmeninių pedagogų kompetencijų tobulinimo temomis. 
Organizuoti 222 (iš jų 132 nuotoliniu būdu) pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginiai (6 kursai, 
108 tęstinių programų modulių, 49 trumpalaikiai seminarai, 11 paskaitų, 4 konferencijos, 26 pedagogų 
ir jų ugdytinių darbų parodos, 8 edukacinės išvykos, 10 kito pobūdžio renginių), 6,5 tūkst. Marijampo-
lės savivaldybės ir apskrities bei kitų savivaldybių pedagogų apsilankymų. 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose dalyvavo 2,3 tūkst. Marijampolės savivaldybės, 1,4 
tūkst. Šakių rajono ir 2,8 kitų Marijampolės apskrities ir Lietuvos savivaldybių pedagogų. 
Organizuoti 82 (iš jų 32 – nuotoliniu būdu) Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos 
renginiai: 41 dalykų metodinis mokytojų pasitarimas, 28 gerosios patirties sklaidos, 13 kitokio pobū-

džio renginių,  1,1 Marijampolės savivaldybės pedagogų apsilankymų. 
Daugiau informacijos ... 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2022 m. vasario mėn. 

NAUJIENLAIŠKIS 

Vasario mėnesį švietimo centre startuoja nauja nacionalinius švietimo ir centro veiklos prioritetus 
atitinkanti ilgalaikė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo/si programa „Šiuolaikinės pamokos organiza-
vimas įtraukiojo ugdymo sąlygomis: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Įgyvendinant programą prista-
toma Universalaus dizaino ugdymui (UDL) principais pagrįsta įtraukiojo ugdymo strategija, atverianti  
plačias mokymo/si veiklos skirtingiems mokiniams organizavimo galimybes. Remiantis šia strategija į 
šiuolaikinę pamoką žvelgiama per trijų mokymosi veiklos principų, palaikančių  emocinį, pažintinį ir 
strateguojantį mokymąsi, realizavimą.   
Programa skatina aktyvų dalyvių mokymąsi, susipažindina su mokymosi prieinamumo didinimo prin-
cipais ir jų konkretaus, praktinio realizavimo patirtimis, suteikia galimybę patirti, kurti, tyrinėti skirtin-
gas mokymosi situacijas bei ieškoti unikalaus pažinimo kelio. Programa siekiama inicijuoti švietimo 
praktikos kaitą kuriant UDL principais pagrįstą ugdymosi aplinką. 

Paroda „Pa-stebėjimai“  

Šioje parodoje Virginija Užuseny-
tė  pristato keramikos objektus, su-
kurtus stebint aplinkinį pasaulį, o 
tiksliau – gilinantis į augalus ir sėk-
las. Menininkė domisi ne tiek gamtos 
formų grožiu, kiek giliaisiais gyvybi-
niais procesais, augalų vystymosi 
dinamika. Gerai žinome, kad į tuos 
procesus jau kišasi žmogus, bandan-

tis koreguoti, modifikuoti, keisti. 
Menininkei rūpi kontraversiški 
šių invazijų rezultatai, jos kūri-
niai primena, kas gali atsitikti į 
gamtos planus agresyviai įsiter-
pus žmogui.   
Daugiau informacijos..... 

2021 METŲ ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS REZULTATAI  

Šiuolaikinės pamokos organizavimas įtraukiojo ugdymo 
sąlygomis: teoriniai ir praktiniai aspektai  

Tik pasauliui atvira tauta bus išties kūrybinga...

(Meilė  Lukšienė) 

VYKSTA 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/veikla/veiklos-rezultatai/
https://mmlsc.lt/galerijos_naujienos/virginija-uzusenyte-paroda-pa-stebejimai/
https://mmlsc.lt/veikla/olimpiados/

