
9.30

10.00-10.20

10.20-10.45

10.45-11.15

11.15-11.45

11.45-12.30

12.30-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

Registracija

Sveikinimo žodis

Kauno miesto savivaldybės sveikinimas

Kauno rajono savivaldybės sveikinimas

VDU rektoriaus prof. habil. dr. Juozo Augučio sveikinimas

VDU Švietimo akademijos kanclerės prof. dr. Vilijos Salienės sveikinimas

VDU Švietimo akademijos pedagogų rengimo koncepcijos pristatymas

VDU Švietimo akademijos kanclerės pavaduotoja doc. dr. Lina Kaminskienė

„Švietimo dilemos ir pažanga permainų akistatoje“ 

Renato Opertti, UNESCO švietimo ekspertas

Mokytojų rengimas ir viešasis švietimas: XXI amžiaus galimybės ir iššūkiai“

Prof. dr. Terrence Mason, Indianos universitetas

Pertrauka

Panelinė diskusija „Tyrimai dabarties ir ateities švietimui: ką galime padaryti kartu?“

Moderatorės – VDU ŠA kanclerės pavaduotoja doc. dr. Lina Kaminskienė ir VDU ŠA doc. dr. Elena Trepulė

Diskusijos dalyviai:

Renato Opertti

Prof. dr. Terrence Mason

Doc. dr. Airina Volungevičienė

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė

Prof. dr. Alvyra Galkienė

Prof. dr. Giedrė Kvieskienė

Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

Prof. dr. Ona Monkevičienė

Apibendrinimas 

Forumo pabaiga

Ekspertų forumas

Ateities švietimas 360°

Programa

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. habil. dr. Juozas Augutis maloniai kviečia į VDU ŠA Edukologijos tyrimų 
instituto organizuojamą ekspertų forumą 2019 m. kovo 7 d., ketvirtadienį, Kaune, Daukanto g. 28 Mažoji salė. 

Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis, bus sinchroninis vertimas. 

Norėdami užsiregistruoti į renginį, spauskite ČIA.

https://docs.google.com/forms/d/18PPXARtZB7Hms7IejZmsHZLbNhlPAw3qgUh76QcqIhA/edit
https://docs.google.com/forms/d/18PPXARtZB7Hms7IejZmsHZLbNhlPAw3qgUh76QcqIhA/edit


Ekspertų forumas

Ateities švietimas 360°

Pranešėjai

Renato Opertti
UNESCO švietimo ekspertas. Šiuo metu  
R. Opertti koordinuoja inovacijų ir 
lyderystės ugdymo turinį, mokymosi 
ir vertinimo programą. Jis yra 
atsakingas už programas, skirtas 
UNESCO remiamiems regionams.  
A. Opertti koordinavo Urugvajaus 
švietimo ir mokymo programų reformas 
ir dirbo Pasaulio banko, UNESCO 
ir UNICEF konsultantu socialinės 
politikos, švietimo ir mokymo programų 
klausimais.

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė yra Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorė. Jos 
mokslinių interesų kryptys: lyderystė 
švietime ir aukštajame moksle; 
savaiminis ir savivaldus mokymasis 
įvairiose darbo bei mokymosi aplinkose; 
profesinis identitetas / tapatumas 
aukštojoje mokykloje; praktikoje ir 
aukštosiose studijose įgytų kompetencijų 
vertinimas. 

Prof. Dr. Terrence Mason
Prof. dr. T. Mason Indianos valstijos, 
JAV Edukacijos mokyklos profesorius, 
2015-18 dekanas, 2004-2012 Socialinių 
studijų ir tarptautinio švietimo centro 
direktorius, INTERNATIONAL CIVITAS 
programos JAV Indianos valstijos ir 
Baltijos šalių direktorius: 2004-2015. 
Pagrindiniai mokslinių tyrimų interesai: 
socialinis, pilietinis ugdymas ir mokytojų 
rengimas. JAV vyriausybės Afganistano 
aukštojo mokslo modernizavimo (2006-
2011 m.), Makedonijos pradinio ugdymo  
(2006-2010 m.), Pietų Sudano aukštojo 
mokslo, lygybės ir lyderystės projektų 
vadovas. 

Doc. dr. Airina Volungevičienė
Doc. dr. Airina Volungevičienė yra 
Vytauto Didžiojo universiteto docentė, 
VDU Inovatyvių studijų instituto 
direktorė, Europos nuotolinio ir e. 
mokymosi tinklo EDEN prezidentė. 
Mokslinių interesų kryptys: mokymosi 
turinio projektavimas; technologijomis 
grindžiamas mokymasis; kokybės 
užtikrinimas; virtualus mobilumas; 
atvirasis nuotolinis mokymasis; 
metakognicija; mokymosi duomenų 
analizė kaip metkognityviniai įrankiai.

Doc. dr. Lina Kaminskienė
Doc. dr. Lina Kaminskienė yra Vytauto 
Didžiojo universiteto docentė, VDU 
Švietimo akademijos kanclerės 
pavaduotoja, Edukologijos tyrimų 
instituto vadovė. Jos mokslinių 
interesų kryptys: švietimo inovacijos; 
personalizuotas mokymasis; neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pripažinimas; 
socialinė partnerystė švietime.

Prof. dr. Alvyra Galkienė
Prof. dr. Alvyra Galkienė yra Vytauto 
Didžiojo universiteto Švietimo 
akademijos profesorė. Jos mokslinių 
interesų kryptys: įtraukusis ugdymas; 
universalaus ugdymo dizainas.



Ekspertų forumas

Ateities švietimas 360°

Pranešėjai

 

Prof. dr. Giedrė Kvieskienė
Prof. dr. Giedrė Kvieskienė yra 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 
akademijos profesorė. Jos mokslinių 
interesų kryptys: sumanioji edukacija; 
socialinio ugdymo srityje; socialinis 
darbas; pozityvioji socializacija; vaikų 
ir jaunimo laisvalaikis; ankstyvoji 
ir pagalbos prevencija; pilietinis 
dalyvavimas; vaikų teisės; socialinės 
inovacijos; projektų vadyba. 

Prof. dr. Daiva  

Jakavonytė-Staškuvienė
Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 
yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 
akademijos profesorė, Ikimokyklinio 
ir pradinio ugdymo studijų vykdymo 
grupės vadovė, Europos mokyklos 
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
inspektorė, naujausių pradinio ugdymo 
lietuvių kalbos vadovėlių bendraautorė. 
Mokslinių interesų kryptys: bendrojo 
ugdymo didaktika; ugdymo kokybė; 
integruoto ugdymo didaktika; lietuvių 
kalbos didaktika pradiniame ugdyme.

 

Prof. dr. Ona Monkevičienė
Prof. dr. Ona Monkevičienė yra 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 
akademijos profesorė. Jos mokslinių 
interesų kryptys: ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis  ugdymas; įtraukusis 
ugdymas. 


