2014 m.
balandžio 9 d.
Nr.8 (85)

Kviečiame į Meilės Lukšienės metų baigiamuosius renginius
Kviečiame į renginius, kuriais baigiasi Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės
100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Tai proga giliau suvokti jos veiklos įtaką edukologijai, literatūrologijai ir
kultūrologijai, skatinti visuomenę įvertinti švietimo svarbą asmenybei, nacionalinei kultūrai ir negausios
tautos išlikimui įveikiant globaliojo pasaulio sparčios kaitos iššūkius.
● Balandžio 24 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks Helsinkio universiteto
profesoriaus dr. Jari Lavonen viešoji paskaita „Naujos doktorantūros studijų tendencijos Suomijoje“.
● Balandžio 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (A. Volano g. 2, Vilnius) vyks konsultacija „Švietimo
vaidmuo globaliame pasaulyje“.
● Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje, (Gedimino pr. 53, Vilnius) vyks
konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje“.
Registruotis į šiuos renginius galima iki 2014 m. balandžio 17 d. Juos organizuoja Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarija, Švietimo, kultūros ir mokslo komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų
akademija, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Ugdymo plėtotės centras.
Istorijos mokytojai diskutuos apie ugdymo
rezultatus ir įtaką juos lemiantiems veiksniams

Lituanistų konferencija Kristijono Donelaičio
300-osioms gimimo metinėms paminėti

2014 m. balandžio 17 d. Švietimo ir mokslo
ministerijoje (A.Volano g. 2, Vilnius) vyks diskusija
„Istorija pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose:
mokinių pasiekimai, problemos ir galimi sprendimai“.
Istorijos mokytojai kviečiami registruotis ir aktyviai
dalyvauti diskusijoje.

2014 m. gegužės 9–10 d. Nidoje (Taikos g. 4, Nida)
vyks konferencija „K. Donelaičio kodas“ lietuvių
literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms
gimimo metinėms paminėti. Joje Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų lituanistai tarsis, kaip ugdyti žmogų,
kuriam svarbios vertybės, istorinės savimonės,
kultūros tradicijos tęstinumo problemos.

Europos Tarybos „Pestalozzi“ programos rezultatų sklaidos seminaras
2014 m. balandžio 15 d. Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks seminaras
„Demokratiškumo ugdymas pasitelkiant socialinius tinklus“. Bus gilinamasi į strategijas, padedančias medijų
raštingumą veiksmingai susieti su demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ugdymu, Europos Tarybos
vertybių ir principų sklaida.
XVII tarptautinis kvalifikacinis choreografijos metodinis-praktinis seminaras
2014 m. balandžio 30 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje (Gedvydžių g. 8, Vilniuje) Šokio
mokytojų asociacija kartu su partneriais rengia XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį
seminarą. Jame kviečiami dalyvauti respublikos miestų, rajonų bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų bei
neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, dėstantys šokį.
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