SEMINARO „SAVARANKIŠKOSIOS SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS“
PROGRAMA
Birželio 21–22 d.
Birštono Nemuno vingis, Turistų g. 18
Birštonas
Birželio 21 diena
9.00 – 10.00 Registracija. Pasitikimo kava.
Moderuoja dr. Rita Dukynaitė
10.00 – 10.15 Sveikinimai seminaro dalyviams.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas,
Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalija Istomina.
10.15 – 10.45 „Mažosios pilietiškumo mokyklos: savanoriškų organizacijų ir neformaliojo švietimo
įtaka pilietinei galiai“.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė
Ramonaitė.
10.45 – 11.10 Neformalusis vaikų švietimas: posūkis nuo „šiandien yra vakar“ į „šiandien yra rytoj“
Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina.
11.10 – 11.35 Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: kodėl tai svarbu
Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laima
Jankauskienė.
11.35 – 12.00 Kavos pertrauka.
12.00 – 12.30 Neformaliojo vaikų švietimo kokybė. Rekomendacijos išorės stebėsenai.
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius.
12.30 – 13.00 Neformaliojo vaikų švietimo patikra savivaldybėse: (ne)išmoktos pamokos.
Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas Ovidijus
Damskis.
13.00 – 14.00 Neformaliojo vaikų švietimo patirtys.
1. Neformaliojo vaikų švietimo finansavimas Šiaulių m. savivaldybėje.
Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė.
2. Formaliojo ir neformaliojo švietimo sąveika ir partnerystė STEAM
pavyzdžiu.
Tauragės r. Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas.
3. Savivaldybės ir ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikėjo sutartys.
Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji
specialistė Alma Jakelienė.
14.00 – 15.00 Pietūs.
15.00 – 16.00 Grupių darbas.
Grupės formuojamos pagal neformaliojo švietimo temas, užduotis teikia ir diskusijoms
vadovauja pranešėjai.
16.00 – 16.30 Grupių darbo rezultatų aptarimas.
16.30 – 17.00 Vasaros aktualijos.
Vaikų mokymo plaukti programa.
Lietuvos plaukimo federacijos viceprezidentė dr. Ilona Zuozienė.
Tarptautinis socialinis projektas „Nebūk naivus kelyje“.
Projekto iniciatorius Mindaugas Jonušas.
17.00 – 17.30 Popiečio arbata.
17.30 – 18.30

Praktiniai mokymosi grupėse aspektai
Irklavimas Nemunu vikingų valtimis „Dragon boat“ (20 irkluotojų, 1 vairininkas, 1 būgnininkas).

Pagrindinis principas, kad valtis greitai slystų vandeniu, yra suderinamumas. Nereikia turėti daug jėgos ar
ištvermės, bet svarbiausia visiems kartu sutaikyti darant yrį.
Dalyvauja 4 komandos:
1 komanda – Klaipėdos, Tauragės, Telšių apskritys.
2 komanda – Utenos, Panevėžio, Šiaulių apskritys.
3 komanda – Kauno, Alytaus, Marijampolės apskritys.
4 komanda – Vilniaus apskritis.

18.30 – 19.30

Keliauk, pažink, nenurimk!
Edukacinis žygis pėsčiomis arba dviračiais (pasirinktinai) „Atminties taku“.
Tautodailininkai, medžio drožėjai pirmąją stovyklą Birštono apylinkėse, Alksniakiemio miške, surengė
1988 m. 1,5 km atkarpoje prie Nemuno išdėstytas 11 tautodailininkų sukurtų ąžuolo skulptūrų ansamblis,
„Atminties takas“, menantis trėmimų ir okupacijos netekčių laikus. Kuriant šį taką 1988 m. visi tautiniai
ženklai buvo labai brangūs ir įdomūs, juos viešai eksponuoti dar reikėjo drąsos. Savo vertės skulptūros
neprarado ir šiandien, nes per skulptūras parodytos visos Lietuvos kančios, kurių negalima užmiršti.

20.00 – 21.00 Vakarienė.
Birželio 22 diena

Moderuoja Aidas Aldakauskas

9.00 – 9.45

Pamoka su ministre.

9.45 – 10.00

Lietuvos moksleivių dainų šventei artėjant.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas.
Korupcijos prevencija organizuojant švietimą savivaldybėse.
STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos analizės vyr. specialistė Aistė
Aleknienė ir STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus
vyr. specialistė Olga Meškienė.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas.
Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys.
Kavos pertrauka.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirtys.
Alytaus švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas,
Panevėžio pedagogų švietimo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė
Renata Stančikienė,
Trakų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė.
Darbas grupėse. Rezultatų aptarimas.
Grupės formuojamos pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirčių temas, užduotis
teikia ir diskusijoms vadovauja pranešėjai
Pietūs
Įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenys: veiksniai, lemiantys mokyklos veiklos
kokybę.
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė.

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14:00 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.30

ES parama švietimo prieinamumui ir kokybei gerinti: kas aktualu savivaldybėms.
Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo
funkcijas, Algminas Pakalniškis.
Seminaro apibendrinimas.

15.30

Išvykimas.

