„PEDAGOGŲ ASOCIACIJOS KURIA LIETUVOS
ŠVIETIMĄ“
Viešoji konsultacija
2011 m. lapkričio 3 d. 10.00 val.
ŠMM kolegijų salė, Vilnius

„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

10.00

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

10.15

Ankstesnių viešųjų konsultacijų išvados
Ričardas Ališauskas
, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro
vedėjas
Vaidas Bacys , švietimo ir mokslo viceministras

10.30

Pasiūlymai atnaujinamai švietimo strategijai
Pasiūlymus teikia:
Violeta Kriščiūnienė
, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos vadovė, Vilniaus
Antakalnio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
Dainora Eigminienė

, Lituanistų sambūrio vadovė, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos

mokytoja ekspertė, Metų mokytoja

Neringa Čiukšienė

, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos atstovė, Vilniaus Sietuvos

vidurinės mokyklos mokytoja

Danguolė Sabienė

, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos atstovė

Dr. Vaino Brazdeikis
, Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo prezidentas, Švietimo
informacinių technologijų centro direktorius
Paulius Martinaitis
mokyklos direktorius
Regina Rubinienė

, Mokyklų vadovų Kauno skyriaus vadovas, Kauno Juozo Urbšio
, Plungės rajono Platelių gimnazijos atstovė

Kornelijus Platelis , Meno kūrėjų asociacijos prezidentas
Prof. dr. Giedrė Kvieskienė
, NVO vaikams konfederacijos prezidentė, Lietuvos
edukologijos universiteto atstovė
Edita Drungytė , Lietuvos rašytojų sąjunga
Ona Babonienė , Kūno kultūros mokytojų asociacijos atstovė

Irma Vitukynaitė , Gydymo įstaigų mokyklų asociacijos atstovė
Vaidas Bacys , švietimo ir mokslo viceministras

Diskusijos
Diskusijos prie kavos puodelio

12.00

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS LŪKESČIAI
•
•

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

Vykusios viešosios konsultacijos:
Antrieji Meilės Lukšienės skaitymai „Lietuvos švietimas: laimingos visuomenės
paieškos“ (2011-04-28)
„Mano sėkminga patirtis Lietuvos švietimo ateičiai“ (2011-03-30)
„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)
„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

