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NAUJIENLAIŠKIS 

Šių metų balandžio-gegužės mėn. Meilės Luk-

šienės švietimo centre bus organizuojamas 

pedagoginių ir psichologinių žinių kursas skir-

tas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifi-

kacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti moky-

toju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo 

vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas. Kur-

so tikslas – suteikti asmenims pedagogikos, 

psichologijos, didaktikos žinių pagrindus, atsk-

leisti pagrindinius pedagoginės veiklos princi-

pus ir psichologinius dėsningumus, charakteri-

zuoti pedagoginės veiklos bei mokymo(si) ga-

limybes skirtingose mokymo ir mokymosi si-

tuacijose. Kurso programos apimtis – 180 aka-

deminių valandų. Prašytume pageidaujančius 

dalyvauti kursuose iki š. m. balandžio 25 d.  

registruotis  el. paštu vida.undze@gmail.com.  

„Visų pirma mokykla turi tapti ne objektu, kurį tvarko kas nors iš šalies, o 
subjektu – veikėju, turinčiu savo veidą, tradicijas, tempus. Pirmoji sąlyga – 
glaudūs pagrindinių ugdymo dalyvių saitai ir jų tam tikras 
savarankiškumas bei autonomiškumas“.  Dr. Meilė Lukšienė  

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ 
BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS  
RENGIANTIS UGDYMO TURINIO 

ATNAUJINIMUI 

PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ 
ŽINIŲ KURSAS 

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIAI ŠVENTĖ GIMTOJO 
MIESTO GIMTADIENĮ 

Balandžio 7 d. viešbutyje Mercure Marijampolė savivaldybės 
moksleiviai šventė Marijampolės  gimtadienį varžydamiesi protų 
mūšyje „Aš pažįstu Marijampolę”.  Renginyje, skirtame Magde-

burgo teisių suteikimo Marijampolei 230-mečiui paminėti, daly-
vavo 12 mokinių komandų. Nugalėtojai paaiškėjo po papildomo 
turo. 1-ąją vietą laimėjo „Rygiškiečiai“, Rygiškių Jono ginazijos 
komanda, 2-ąją – „Komanda S“, Rimanto Stankevičiaus progim-
nazijos komanda, 3-ąją – „Totoraitukai“, Jono Totoraičio progim-
nazijos komanda. Tačiau svarbiausias nugalėtojas – Marijampolė, 
auginanti tokius šaunius vaikus. Daugiau informacijos.... 

Š. m. balandžio mėn.  Marijampolės mokyklų 

biologijos ir  matematikos mokytojai metodi-
nių pasitarimų metu pradėjo mokymuose 
„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir daly-
kinių kompetencijų tobulinimas“ įgytos patir-
ties sklaidą. Savo patirtimi dalinsis S. Dzimijo-
nienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir 
profesinio rengimo centro biologijos mokytoja 
metodininkė; L. Kasperavičienė, Sūduvos gim-
nazijos biologijos vyresnioji mokytoja ir G 
Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos 
mokytoja. Daugiau informacijos... 

ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS ORGANIZAVIMAS 
ĮTRAUKIOJO UGDYMO SĄLYGOMIS: TEORINIAI IR 

PRAKTINIAI ASPEKTAI  

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje sėkmingai buvo įgyven-
dinta ilgalaikė (40 ak. val. trukmės) pedagogų kvalifikacijos tobu-
linimo programa „Šiuolaikinės pamokos organizavimas įtrau-
kiojo ugdymo sąlygomis: teoriniai ir praktiniai aspektai“.  
Mokymas(is) įtraukiojo ugdymo fone, orientuotas į aktyvų moki-
nio vaidmenį, mokytojus skatina imtis naujų, netradicinių vaid-
menų. Prisiimdami atsakomybę už tai, kad kiekvienas gimnazijos 

mokinys pamokoje patirtų sėk-
mę, mūsų mokytojai nuolat 
tobulina savo kompetencijas ir 
ieško būdų kaip organizuoti 
mokymos(si) veiklas, patenki-
nančias skirtingus mokinių 
poreikius. 
Gimnazijos mokytojai, dalyva-
vę seminarų cikle „Šiuolaikinė 
pamoka įtraukiojo ugdymo 
fone“, kurį vedė VDU Dr. As-

ta Lapėniene teigia, jog įgytas žinias ir įgūdžius pritaikys savo 
darbe. Tikimasi, kad mokymas(is) taps patrauklesnis ir įdomesnis 
kiekvienam gimnazijos mokiniui.    
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