Švietimo atsinaujinimas:
politinės, ekonominės,
sociokultūrinės, technologinės
aplinkybės ir tendencijos.
Žvilgsnis iš šalies

Vilnius
2010 m. balandžio 28 d.

„Švietimas – neatsiejama kurios nors konkrečios kultūros
dalis. Jį sąlygoja kultūra, kurioje jis veikia, tačiau ir pati
švietimo sistema yra vienas iš kultūrą kuriančių veiksnių.“
Meilė Lukšienė
10.00–11.30

Įžangos žodis
Gintaras Steponavičius (pranešimas)
Meilės Lukšienės idėjų tvarumas
dr. Vaiva Vaicekauskienė
(pateiktis, pranešimas)

Mokykla ir laisvė
dr. Darius Kuolys (pranešimas)
Kultūros perkūrimas
habil. dr. Ingė Lukšaitė (pranešimas)
Politinė švietimo kaita
Virginija Būdienė (pranešimas)
Aukštojo mokslo ekonomika
dr. Raimondas Kuodis (pranešimas)
11.30–12.00

Pertrauka

12.00–14.00

Ar mūsų ugdomi vaizdiniai neatsilieka nuo
tikrovės permainų?
prof. Egidijus Aleksandravičius (pranešimas)
Technologinis švietimo kontekstas
Artūras Gruodis (pateiktis, pranešimas)
*******
Panelinė diskusija (diskusija)
dr. Lilija Duoblienė, prof. Kęstutis Glaveckas,
dr. Boguslavas Gruževskis (pateiktis), Vladimiras
Laučius, Rasius Makselis, dr. Emilija
Sakadolskienė (pateiktis),
Ieva Zdanytė (pateiktis)
Pasiūlymai, svarstymai (klausimai, atsakymai)
Apibendrinimas
Vaidas Bacys (pateiktis, pranešimas)
Renginio dalyvių pasiūlymai

Meilės Lukšienės skaitymai, skirti švietimo strategijai atnaujinti

Fotografavo Violeta Jonynienė

„Švietimo sistema didžia dalimi atsako už žmogaus ir visuomenės kultūros plėtotę.“
Meilė Lukšienė

Darbai
Vilniaus universiteto katedros vedėja, Pedagogikos instituto mokslinė
bendradarbė, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė,
Lietuvos švietimo reformos kūrėja
Autorinės knygos: Jono Biliūno kūryba (1956), Lietuvos švietimo istorijos
bruožai XIX a. pirmoje pusėje (1970), Demokratinė ugdymo mintis Lietuvoje:
XVIII a. antroji – XIX a. pirmoji pusė (1985), Jungtys (2000), Laiko prasmės
(2004)
Bendraautorė: Lietuvių literatūros istorija (1957), Lietuvos mokyklos ir
pedagoginės minties istorijos bruožai (1983), Tautinės mokyklos koncepcija
(1988), Lietuvos švietimo koncepcija (1992), Lietuvos švietimo reformos gairės
(1993), Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos (1994),
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. I-X klasės (1997),
Bendrojo išsilavinimo standartai. I-X klasės (1997)
Apdovanojimai
Nusipelniusios mokslo veikėjos vardas (1989), Gedimino 5-ojo laipsnio
ordinas (1994), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius (2003),
UNESCO Jano Amoso Komenijaus medalis (2004), Švietimo ir mokslo
ministerijos garbės ženklas (2007).
http://www.smm.lt/strategija/

