Kviečiame registruotis į viešąją konsultaciją dėl Švietimo plėtros programos
Lietuvos Respublikos Vyriausybė baigia rengti Nacionalinį pažangos planą 2021–2030 metams, kurio pagrindu
ministerijos rengia plėtros programas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numačiusi parengti 3 plėtros
programas: Švietimo, Mokslo ir Sporto.
Kviečiame Jus į Švietimo plėtros programos nuotolinį konsultacinį renginį liepos 28 d. Renginys organizuojamas
ZOOM aplinkoje su galimybe daliai žmonių atvykti konsultacijai į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir
dalyvauti I įžanginėje ir III apibendrinamojoje dalyse Ovaliojoje salėje.
II renginio dalis vyks tik nuotoliniu būdu, todėl, atvykę į I dalį, turėkite kompiuterį ar išmanųjį telefoną, kad
galėtumėte dalyvauti. Prisijungimo ZOOM nuorodos bus pateiktos tik į renginį užsiregistravusiesiems asmenims.

REGISTRACIJOS ADRESAS: https://www.smm.lt/spp-konsultacija
Užsiregistravus po liepos 27 d. 24 val., negarantuojame, kad spėsime atsiųsti nuorodas į renginį. Negavę nuorodos,
praneškite adresu strategija@smm.lt.

Nuoroda į įžanginę ir apibendrinamąją dalis: https://smm-lt.zoom.us/j/7157709755.

Renginio programa
13:00. I dalis. Įžanga. Švietimo plėtros programos uždavinių pristatymas. Pirmieji klausimai
14:00. II dalis I sesija (3 lygiagrečios grupės). Pastabų ir pasiūlymų išsakymas (po apie 20 žmonių grupėje)
1) 3.1 uždavinys. Pagerinti švietimo kokybę ir sumažinti ugdymosi rezultatų atotrūkį
2) 3.4 uždavinys. Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje
aplinkoje reikalingų kompetencijų
3) 3.6 uždavinys. Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų
tobulinimo sistemą
15:00. II dalis II sesija (3 lygiagrečios grupės). Pastabų ir pasiūlymų išsakymas (po apie 20 žmonių grupėje)
1) 3.2 uždavinys. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
2) 3.5 uždavinys. Įdiegti efektyvią suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmens gebėjimų ir
kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais
3) 3.3 uždavinys. Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių ir atvykusių užsieniečių
integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui
16:00. III dalis. Apibendrinimas. Pasiūlymų reziumė. Paskutiniai klausimai ir pasiūlymai. Pabaigos žodis
Į kiekvieną II dalies grupę (pokalbių kambarį) priimama neribotai dalyvių, tačiau pasisakyti turės galimybę tik
apie 20 dalyvių po 3 minutes (riboja sesijos trukmė). Jei nepavyks pasisakyti, prašome teikti pastabas Švietimo
plėtros programai el. paštu strategija@smm.lt.
Su kiekvienos grupės dalyviais susisieksime asmeniškai, grupės diskusijoje galės dalyvauti tik patvirtinimą
elektroniniu paštu gavę asmenys.
Visas renginys bus įrašomas.
Visą Švietimo plėtros programos medžiagą galite rasti Ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt:
Administracinė informacija  Planavimo dokumentai  Plėtros programos  Švietimo plėtros programa arba
tiesiai https://www.smm.lt/web/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/Pprogramos20200519
Negalinčius dalyvauti renginyje kviečiame pasiūlymus siųsti adresu strategija@smm.lt iki 2020-08-17.
Labai laukiame aktyvaus dalyvavimo rengiant šį dešimtmečiui svarbų dokumentą! Sėkmės visiems!

