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„Reformuoto Lietuvos švietimo paskirtis – ne pateisinant įteisinti susiformavusias socialines bei
ideologines struktūras, bet duoti pagrindą dinamiškai atsinaujinančiai visuomenei, atvirai ir
kritiškai visuomenės sąmonei.
Reformuoto ugdymo pagrindinis tikslas – savaranki ir kūrybinga, maksimaliai jau mokykloje
savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė.“
Lietuvos švietimo koncepcija, 1992
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Diskusijos prie kavos puodelio

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS LŪKESČIAI
•
•

Svarbiausia veikla švietimo sistemoje per artimiausius dvidešimt metų
Strateginės išvados ir rekomendacijos dėl švietimo plėtotės tautinių mažumų klausimais

Vykusios viešosios konsultacijos:

2011 metai:
Jaunųjų pedagogų apskrito stalo diskusija: Meilės Lukšienės premijos skyrimas (2011-1109)
Konsultacija dėl Švietimo ateities scenarijų konkurso (konsultacija 2011-11-04)
„Pedagogų asociacijos kuria Lietuvos švietimą“ (2011-11-03)
Projekto „Lyderių laikas“ I etapo baigiamoji konferencija (2011-05-18/20)
Antrieji Meilės Lukšienės skaitymai „Lietuvos švietimas: laimingos visuomenės
paieškos“ (2011-04-28)
„Mano sėkminga patirtis Lietuvos švietimo ateičiai“ (2011-03-30)

2010 metai:
„Dvasinis ugdymas: švietimo įstaigų vaidmuo“ (2010-12-21)
„Mokslas švietimo praktikai“ (2010-11-24)
Jaunųjų pedagogų apskrito stalo diskusija: Meilės Lukšienės premijos skyrimas (2010-1110)
Švietimo bendruomenės diskusijos ir klausymai (2010-10-26)
„Perspektyvios švietimo politikos kryptys“ (2010-06-21)
„Visuomenė ir technologijos“ (2010-05-20)
„Švietimo atsinaujinimas: politinės, ekonominės, sociokultūrinės, technologinės aplinkybės
ir tendencijos. Žvilgsnis iš šalies“ (2010-04-28)

http://www.smm.lt/strategija/iss.htm
Viešoji konsultacija, skirta švietimo strategijai atnaujinti

