„MANO SĖKMINGA PATIRTIS
LIETUVOS ŠVIETIMO ATEIČIAI“
Viešoji konsultacija
2011 m. kovo 30 d. 10.00 val.
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„Tik savarankiška ir atvira, pati savo veiklą projektuojanti, tobulinanti ir už ją atsakomybę prisiimanti mokykla šiandien
gali laiku reaguoti į sparčius gyvenimo pokyčius, netikėtus tikrovės iššūkius, į kintančius visuomenės poreikius. Tik iš
savarankiškų ir atvirų, bendradarbiavimo ryšiais susietų mokyklų sudaryta švietimo sistema bus efektyvi ir darni.“
Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos. Švietimo gairės, 2002

10.00 Įžangos žodis
Gintaras Steponavičius , švietimo ir mokslo ministras
Vaidas Bacys , švietimo ir mokslo viceministras

10.10 Patirtimi dalinasi ir pasiūlymus teikia:
Dr. Arvydas Girdzijauskas
, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos direktorius (I vadybinė
kategorija), mokytojas ekspertas
Humanistinė mokykla reglamentavimo permainose
Algis Želvys
, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos teatro mokytojas ekspertas
Vytautas Raišys , Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos direktorius, mokytojas metodininkas
Savas kultūrinis mitas mokykloje
Daina Balčienė
mokytoja ekspertė
Saviraiškos laimė

, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja,

Rimutė Baranauskienė
, Kaišiadorių rajono Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės
mokyklos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos mokymui/si – moderniausios technologijos
Antanas Alčauskis
, Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktorius,
vyresnysis mokytojas
Loreta Kaltauskienė
, Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja, mokytoja metodininkė
Mokyklos kultūra ir socialinis emocinis ugdymas
Elena Markevičienė
, Vilniaus darželio „Lazdynėlis“ direktorė (I vadybinė kategorija), mokytoja
ekspertė, Metų mokytoja
Regina Beinorienė
, Kauno lopšelio–darželio „Vaikystė“ direktorė (I vadybinė kategorija)
Mažųjų pedagoginių atradimų kelias
Juozas Baranauskas
, Vilniaus statybininkų rengimo centro direktorius (I vadybinė kategorija),
vyresnysis mokytojas
Rita Pečiukaitytė
, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė (I
vadybinė kategorija), mokytoja metodininkė, Metų mokytoja
Profesinio mokymo tobulinimo patirtis ir perspektyvos
Vytautas Bigaila
, VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorius (I vadybinė kategorija),
mokytojas metodininkas
Irena Leščinskienė , VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Jei mus renkasi, tegyvuoja „Spindulys“

11.30 Kavos pertrauka
12.00 Rasa Žilinskienė

, Prienų rajono Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė (I vadybinė kategorija),

mokytoja metodininkė
Dalia Visockienė
, Prienų rajono Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja (I vadybinė
kategorija), Metų mokytoja
Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo patirtis: problemos ir jų sprendimo galimybės
Aušra Drumstienė
, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos direktorė (I vadybinė kategorija),
mokytoja metodininkė
Rasa Adomavičienė
, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Ugdymo skyriaus vedėja (I vadybinė
kategorija), mokytoja metodininkė
, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Ugdymo skyriaus vedėja (I vadybinė
Meilutė Stungytė
kategorija), mokytoja metodininkė
Mokymosi namai
Vitalija Dziuričienė
, Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos direktorė (I vadybinė kategorija),
mokytoja metodininkė
, Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja, mokytoja
Raimonda Budnikienė
ekspertė
Modelis „Mokomės kitaip“

12.40 Pasiūlymai atnaujinamai švietimo strategijai
Pasiūlymus teikia konsultacijos dalyviai

13.40 Apibendrinimas
Vaidas Bacys

, Ričardas Ališauskas

, Strateginių programų biuro vedėjas

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS LŪKESČIAI
•
•

Svarbiausia veikla švietimo sistemoje per artimiausius dvidešimt metų
Strateginės išvados ir rekomendacijos dėl švietimo plėtotės praktikų požiūriu

PASIŪLYMAI ŠVIETIMO STRATEGIJAI
•
•
•
•
•
•

Naujosios strategijos filosofinė ašis – žmogaus ugdymas, grindžiamas humanistinėmis atsakomybės,
pagarbos, tolerancijos vertybėmis. Kiekvienas gali ieškoti, eksperimentuoti ir save realizuoti.
Nuoseklus ilgalaikių švietimo tikslų laikymasis visuose dokumentuose ir juos įgyvendinant.
Aukšta mokyklos kultūra – remiama siekiamybė. Realus mokyklos veiklos ir finansų
savarankiškumas – kūrybiškumo, iniciatyvų, bendruomenės poreikius atitinkančių programų
įgyvendinimo erdvė.
Bendradarbiavimas, nuotoliniai pedagogų mokymosi kursai, mainų projektai, pažintiniai vizitai
Lietuvoje (ne tik užsienyje) – tobulėjimo ir sėkmės garantas.
Kompiuterizuoti kabinetai, naudojimasis skaitmeniniais tekstais (įgarsintais ir pritaikytais skaityti
skaityklėmis ar mobiliosiomis technologijomis), skaitmeninės programos.
Verslo, remiančio švietimą, skatinimas.

Vykusios viešosios konsultacijos:
„Dvasinis ugdymas: švietimo įstaigų vaidmuo“ (2010-12-21)
„Mokslas švietimo praktikai“ (2010-11-24)
Jaunųjų pedagogų apskrito stalo diskusija: Meilės Lukšienės premijos skyrimas (2010-11-10)
„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

