
„Nevalstybinio ugdymo svarba Lietuvos švietimui“

Konferencijos rengėjai ir partneriai                                                            

Lietuvos Respublikos  Seimo Švietimo ir mokslo komitetas kartu su:      

Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacija                                            

Lietuvos nevalstybinių bendrojo ugdymo įstaigų asociacija                                            

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija                                                                       

Socialinių mokslų kolegija                               

Lietuvos tėvų forumu                                                             

Nacionaliniu švietimo NVO tinklu                                                     

Klaipėdos nevalstybinių mokymo įstaigų asociacija                                                                    

Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo asociacija                                                            

Europos  nepriklausomų mokyklų asociacija (ECNAIS,- angl. European Council of National Associations of Independent

Schools) 

Tarptautine krikščioniško švietimo asociacija (angl. International Association for Christian Education (IV)
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2020 m. rugsėjo 28 d., 9.30–15.00 val. 

Konferencijų salė, Seimo III rūmai

Tarptautinė konferencija

2020 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto kartu

su partneriais iniciatyva organizuojama tarptautinė konferencija „Nevalstybinio

ugdymo svarba Lietuvos švietimui“. Kartu su tarptautiniais švietimo ekspertais

kalbėsime apie Lietuvos švietimo sistemai kylančius iššūkius ir nevalstybinio

sektoriaus sukuriamą pridėtinę vertę moksleiviams, tėvams bei valstybei, dalysimės
gerosiomis Lietuvos ir užsienio nevalstybinių švietimo įstaigų atstovų praktikomis.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 253 nevalstybinės ugdymo įstaigos (73 mokyklos ir 180

darželių). Per pastaruosius 8 metus nevalstybinių įstaigų ir jose ugdomų vaikų skaičiai

žymiai išaugo. Nevalstybinio švietimo sektoriaus plėtra yra svarbi ne tik jį

besirenkantiems, bet ir visai švietimo sistemai. Bendrojo ugdymo įvairovė didina

švietimo prieinamumą, sudaro galimybes rinktis vertybiškai priimtinesnį ugdymosi kelią.

Didėjantis susidomėjimas nevalstybinėmis ugdymo įstaigomis kviečia permąstyti

Lietuvos valdžios politiką nevalstybinio švietimo  atžvilgiu. 

Norint pasiekti visos švietimo sistemos pokyčių,

svarbus ne tik nevalstybinio švietimo palaikymas,

bet ir konstruktyvus bendradarbiavimas

įvairiuose lygmenyse.

Organizatoriai



I DALIS

09.30 Registracija. Pasitikimo kava

10.00 Pradžia. Sveikina Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, Švietimo,

mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič

10.10 Kodėl laisvė svarbi asmenybės ugdymui,  Esther Wojcicki, knygos „Kaip užauginti
žmones, kuriems sekasi“ autorė, vidurinės mokyklos mokytoja, metodininkė, švietimo
guru            

10.30 Privataus švietimo įtaka Lietuvos švietimo sistemai,  Gintaras Steponavičius, Mantas
Adomėnas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai
10.50 Teisinis reglamentavimas Lietuvoje: kodėl nevalstybinis švietimas

diskriminuojamas,  Guoda Šileikytė, advokatų profesinės bendrijos  „WALLESS Burgienė,
Rečiūnas ir partneriai” asocijuotoji teisininkė
11.10 Ką gali ir ko negali privatus verslas reformuojant mūsų švietimą?  Saulius Žukas,
literatūrologas, literatūros kritikas, leidėjas

11.30-12.30 Pietų pertrauka

 II DALIS

12.30 Privatus švietimas Europoje: realybė, iššūkiai ir perspektyvos, Rodrigo Queiroz e Melo,
Europos nepriklausomų mokyklų asociacijos vadovas, President of ECNAIS (European Council
of National Associations of Independent Schools)
12.50 Krikščioniškas ugdymas Europoje; Nevalstybinio ugdymo sėkmė Nyderlanduose,  Piet
Jansen, Tarptautinės krikščioniško švietimo Asociacijos prezidentas; IV - International
association for Christian Education
13.10 Gerosios praktikos ir sėkmės istorijos. Dalyvauja:    Ieva Jagminienė, Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų  asociacijos pirmininkė; Nerijus Buivydas, Demokratinės mokyklos vadovas;
Gabija Skučaitė, Socialinių mokslų kolegijos bendrakūrėja ir kanclerė; Judita Akromienė,
Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė

  III DALIS

14.00 Vieša politinių partijų diskusija. Kaip nevalstybinis švietimas gali prisidėti prie Lietuvos

švietimo sistemos?             

Moderuoja: žurnalistė Roberta Tracevičiūtė
Dalyvauja: Ieva Kačinskaitė-Urbonienė (Darbo partija), Vytautas Mitalas (Laisvės partija),
Edita Tamošiūnaitė (Lietuvos lenkų rinkimų akcija–Krikščioniškų šeimų sąjunga), Viktorija
Čmilytė-Nielsen (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Jurgita  Šiugždinienė (Tėvynės
sąjunga  - Lietuvos krikščionys demokratai), Vilija Targamadzė (Lietuvos
socialdemokratų partija) 
15.00 Konferencijos uždarymas
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Tarptautinė konferencija


