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Naujienos

KVIETIMAS
Socialinės  veiklos  asociacija  „Šviesos  kampelis“  kviečia  į  tęstinę  respublikinę
konferenciją (3)
”Geroji naujiena - mokykla turi ugdyti brandų žmogų”
2012m. spalio 10 dieną,(14.00-20.00),
skirtą  mokyklų  bendruomenėms ir  visiems  Lietuvos  Respublikos  piliečiams,  kuriems
rūpi  Lietuvos  švietimo  sistema  ir  jos  gerinimas.  Konferencija  vyks  Kauno  miesto
Savivaldybės didžiojoje salėje, Laisvės al. 96.

Konferencijos tikslas - ieškoti priežasčių ko trūksta, kad Lietuvoje tiek nelaimingų vaikų,
sunkiai  įgyvendinami  išsikelti  švietimo tikslai,  uždaviniai,  kurie deklaruojami  Bendro
lavinimo mokyklų  programų  ir  išsilavinimo standartų  puslapiuose.  Ugdymo procese
pamirštamas  dorinių  vertybių,  bendražmogiškų  idealų  puoselėjimas,  o  pagrinde
plėtojamos  vien  tik  vaikų  žinios,  įgūdžiai.  (Pagrindas  Švietimo  įstatymas  (3  str.),
Švietimo koncepcija, Bendrosios programos, išsilavinimo standartai.)

Mokykla, išmokiusi  skaityti, skaičiuoti, piešti, bet nesuformavusi  asmeniui  atitinkamo
poreikio, liks vaikui amžinai skolinga…(A. Piličiauskas )
Mokslas be auklėjimo - tai kalavijas bepročio rankose. ( Mendelejevas )

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai (kaina 5lt.)

Registracija  vyksta  iki  2012  spalio  8  d.:  sviesoskampelis@gmail.com,  8600  81221
J.Lipkevičienė, 8611 58183 I.Pavinkšnienė.

Registracijos  metu  prašome  nurodyti  vardą,  pavardę,  atstovaujamą  mokyklą  ar
organizaciją, pareigas, kontaktinio telefono numerį arba el. paštą, ir ar bus reikalingas
pažymėjimas.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2012 10 10

13.45 – 14.15 registracija ir neformalus bendravimas.
14.15-14.30 Meninė programa
14.30- 16.00 Pasisakymai ir atsakymai į  klausimus (klausimus konferencijos dalyviai
pateikia raštu): Numatome kviesti švietimo ir mokslo ministerijos atstovus, LR seimo
Parlamentinės grupės "Už vaiko teises" narius, LR seimo švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto  narius,  Vaiko  teisių  apsaugos  kontrolierę,  Kauno  m.  Švietimo  skyriaus
atstovus.16.00-16.30  Socialinės  veiklos  asociacijos  “  Šviesos  kampelis”  socialinės
veiklos  darbuotojos  Indrė  Pavinkšnienė,  Jolanta  Lipkevičienė  pristatys  žvalgomojo
tyrimo duomenis - kaip mokyklų pedagogams pavyksta įgyvendinti Švietimo įstatyme
iškeltą  prioritetinį  tikslą:  išugdyti  kiekvienam  asmeniui  vertybines  orientacijas,
leidžiančias  tapti  doru,  siekiančiu  žinių,  savarankišku,  atsakingu,  patriotiškai
nusiteikusiu  žmogumi,  išlavinti  šiuolaikinę  socialinę  kompetenciją  ir  gebėjimus
savarankiškai kurti savo gyvenimą ir stiprinti visuomenės galias, užtikrinant aplinkos ir
žmogiškųjų išteklių plėtrą.
16.30 – 16.45 Kavos / arbatos pertrauka
16.45  –  17.45  darbas  grupėse  ir  viešas  grupinio  darbo  pristatymas  (Ko  trūksta
šiandieninėje mokykloje? Nuo ko šiandien pradėti, kad šalinti šiuos trūkumus? Kokius aš
prisiimu įsipareigojimus?)
17.45-  18.15  Saulius  Kovalskas  (šiais  metais  baigęs  gimnaziją)  studijuoja  VDU
Humanitarinių Mokslų Fakultete, Anglų Filologija - I kurso studentas. Pranešimo tema:
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"Kodėl švietimas nešviečia?"
18.15-18.45 Sonata Petraitienė, Vilniaus katalikiškos mokyklos „Versmė“ pradinių klasių
mokytoja,  Humanistinės  pedagogikos  asociacijos  valdybos  narė.  Pranešimo  tema:
“Besimokančio vaiko asmenybės brandinimo prielaidos “
18.45-  19.15  Silvija  Baranauskienė,  Šiaulių  Gegužių  progimnazijos  direktorė,
Humanistinės pedagogikos asociacijos narė Pranešimo tema: “(Ne)paprasti dalykai apie
švietimą”
19.15- 19.30 Plenarinis užbaigimas. Konferencijos pabaiga
Konferencijos iniciatyvą palaikantys draugai : Lietuvos tėvų forumas, Kauno jungtinis
demokratinis judėjimas, Tautos ateities forumas, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija,
Teisininkų draugija, Visuomeninė piliečių sąjunga
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