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TIKSLUI
„Tautinės mokyklos“ 25–mečiui
Violetos Jonynienės nuotr.
MEILĖ LUKŠIENĖ (1913–2009)
Darbai
Vilniaus universiteto katedros vedėja, Pedagogikos instituto mokslinė bendradarbė, Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos švietimo reformos kūrėja

Tretieji habil. dr. Meilės Lukšienės skaitymai

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)

Vilnius
2014 m. vasario 14 d.

Mokyklos darbas turi būti grindžiamas išsamia
kultūros (ir dvasinės, ir materialiosios) būklės analize ir
jos procesų bei raidos prognozėmis. Tik tada bus galima
tikėtis, jog dirbama tikslingai tos kultūros, kaip
savaiminės vertybės, naudai.
„Tautinė mokykla“, 1989

SKAITYMŲ turinys:
Ugdymo turinio kaita: pirminiai sumanymai ir dabarties realybė
Diskutuoja: dr. Elena Motiejūnienė (UPC) ir Natalija Kaunickienė
(Šiaulių Salduvės progimnazija)
Kūrybiškumo ugdymo gairės „Tautinės mokyklos“ koncepcijoje ir
kūrybiškumo ugdymo patirtys šiandien

Tęsdami kasmetinių skaitymų, skirtų Lietuvos švietimo reformos
iniciatorės habil. d. Meilės Lukšienės atminimo įamžinimui ir jos keltų
idėjų refleksijai, tradiciją Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo
plėtotės centras organizuoja 3-iuosius Meilės Lukšienės skaitymus
tema „Ugdymo turinys – ugdymo tikslui“.

Skaitymų metu bus prisimenami pradiniai Nepriklausomos
Lietuvos švietimui kelti uždaviniai, analizuojama šios dienos švietimo
situacija, nužymimi galimi problemų sprendimo keliai, brėžiamos
gairės švietimo ateičiai.

Diskutuoja: dr. Vaiva Vaicekauskienė (NMVA), Agnė Norkutė
(UPC), Vilija Morkūnaitė (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija)

Piliečiu gimstama ar tampama?
Diskutuoja: Girvydas Duoblys (Pilietinių iniciatyvų centras), Juozas
Valčiukas (Mykolo Romerio universitetas) ir Asta Grinevičienė
(Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinė mokykla)
Švietimo vadybos modeliavimas. Gyvenimas mokykloje
Diskutuoja: dr. Aurimas Juozaitis, Eglė Pranckūnienė (MTC),
Gražvydas Kazakevičius (NMVA) ir Darius Mockus (Jonavos r. Ruklos
Jono Stanislausko pagrindinė mokykla)

Skaitymai vyks 2014 m. vasario 14 d. 14.00 – 17.00 val.
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Aktyviai dalyvauti diskusijose auditoriją kvies skaitymų moderatoriai:
dr. Ramutė Bruzgelevičienė (LEU, Edukologijos katedra) ir
Dainius Numgaudis (Švietimo ir mokslo ministerija)

