KONFERENCIJOS
„Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste“
Programos projektas
2019 m. spalio 24 d.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras (P. Butlerienės g. 3, Marijampolė)
Dalyvių registracija, pasitikimo kava
Konferencijos atidarymas
Kodėl bendrųjų programų atnaujinimas svarbus kalbant apie mokytojų
10.10-10.20 kompetencijų plėtojimą?
Vitalija Bujanauskienė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė.
Bendrųjų programų atnaujinimas: ko ir kaip siekiame kartu?
10.20-10.50 Dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM, Bendrojo ugdymo departamento, Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėja.
Mokytojas 4.0 - kas tai?
10.50-11.20
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijos.
11.20-11.50 Egidija Nausėdienė, ŠMSM, Mokymosi visą gyvenimą departamento, Pedagogų veiklos
skyriaus vyriausioji specialistė laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas.
Ką rašome Lietuvos švietime: distopiją ar utopiją.
11.50–12.20 Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės instituto medijų analizės programos
vadovas.
9.30-10.00
10.00-10.10

12.20-13.20

Pietų pertrauka

13.20-14.20

Panelinė diskusija su pranešėjais, švietimo politikos lyderiais, konferencijos
dalyviais: kokios būtų realios galimybės išsakytų idėjų diegimui švietimo sistemoje? Su
kokiais iššūkiais susidurtume? Kaip juos galėtume įveikti?
Moderuoja Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės instituto medijų analizės
programos vadovas.

14.20-14.50

Kavos pertrauka

14.50-15.20

15.20-15.50

15.50-16.20
16.30-17.40
19.00

Projekto „Kokybės krepšelis“ pristatymas.
Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo pagalbos
departamento, Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkas;
Kristina Dzeventlauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės
krepšelis“ metodininkė
Refleksija: Nuo 5 minučių, nes „reikia“, iki įrankio efektyviam ugdymui(si).
Julija Ladygienė, lietuvių kalbos mokytoja, sumanios reflektavimo sistemos „Reflectus“
kūrėja, Laisvosios mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė
Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020-2022 metams.
Diskusiją moderuoja Stanislava Sabaliauskienė, ŠMSM, Mokymosi visą gyvenimą
departamento, Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė.
Kultūrinė programa „Pasivaikščiojimas po Marijampolę su grafiene P. Butleriene“
Vakarienė
____________________________
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Marijampolė
9.00- 9.30
9.30- 10.30
10.30-11.10
11.10-12.10
12.10-12.30
12.30-12.45
13.00-14.00

Švietimo tyrimų tendencijos (ECER‘2019, Hamburgas).
Dr. Eglė Pranskūnienė, VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras“, projektų vadovė
Asociacijos narių sėkmės istorijos vykdant mokytojų kompetencijų plėtojimą.
Kavos pertrauka
Savivaldybių kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmuo atnaujinant ugdymo
turinį. Darbas grupėse
Darbo grupėse pristatymas
Parengto pasiūlymo ŠMSM suderinimas su asociacijos nariais.
Konferencijos refleksija
Pietų pertrauka

