SEMINARAS
„ŠVIETIMO KOKYBĖS NUOSTATŲ IR GAIRIŲ POKYČIAI 2015 METAIS“
2015.10.20
Švietimo mainų paramos fondas – Rožių al. 2, 03106 Vilnius
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA) organizuoja seminarą „Švietimo
kokybės nuostatų ir gairių pokyčiai 2015 metais“.
Seminaras remiasi mokymosi visą gyvenimą koncepcija: nuo ikimokyklinio ugdymo iki
aukštojo mokslo, įtraukiant ir suaugusiųjų ugdymą. Bus siekiama suderinti požiūrį į kokybės
vadybą visuose švietimo etapuose, siekiant ugdyti besimokančiųjų ir darbuotojų kūrybiškumą,
plėsti inovacijomis grįstą žinių ekonomiką ir skatinti šalies konkurencingumo augimą.
Seminaro tikslas – susipažinti su švietimo kokybės vadybos nuostatų ir gairių pokyčiais,
ugdymo įstaigų veiklos tobulinimu, kūrybiškumo ugdymu, dalinantis gerąja patirtimi.
Seminaras skirtas organizacijų atstovams, siekiantiems:
Aptarti suinteresuotųjų šalių poreikius, reikalavimus ir įtaką, siekiant kūrybinės
visuomenės ugdymo ir inovacijomis grįstos ekonomikos plėtros;
susipažinti su švietimo kokybės nuostatų ir gairių pakeitimais ir naujomis
tendencijomis, mokymosi visą gyvenimą kontekste;
susipažinti su gerosiomis vadybos praktikomis, metodais, kurie gali būti taikomi
siekiant geresnės mokymo ir mokymosi kokybės;
sužinoti apie ugdymo inovacijų finansavimo galimybėmis, pasinaudojant ŠMPF
kuruojamomis priemonėmis.

Seminaro kaina – LKVIA nariams – nemokamai, ne LKVIA nariams – 30 eur/dalyviui.
Kiekvienam papildomam dalyviui iš tos pačios organizacijos – 20 eur. Į kainą įeina dalomoji
medžiaga, kavos ir arbatos pertraukėlės. Kaina pateikiama su PVM.
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Programa:
Laikas
08:30 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 09:40
09:40 – 10:20

2015 m. spalio 20 d. (antradienis)
Registracija
Įžanginis žodis
Europos aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo gairės ir
nuostatos: sena ir nauja
Profesinio rengimo kokybės
gerinimas;
metodologija
didaktinei laboratorijai

10:20 – 11:00

Pameistrystės geroji praktika

11:00 – 11:20

Pertrauka

11:30 – 12:30
12:30 – 13:00

Pranešėjai

Tema

ŠMPF/ LKVIA
Aurelija Valeikienė, Studijų kokybės
vertinimo
centro
direktoriaus
pavaduotoja
Šv.
Ignaco
konsultantas

Lojolos

kolegijos

Dr. Laimutė Anužienė, Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centras

Inovatyvūs
neformalaus
Algirdas Karalius, Sėkmės universitetas
ugdymo metodai
Tarptautinių
švietimo
Dovilė
Dovydėnienė,
ŠMPF
programų indėlis į švietimo
direktoriaus pavaduotoja
kokybės gerinimą

Kilus klausimams kreiptis: Gintarė Serafinaitė, info@qualityassociation.lt, tel.: 8628 55983.
Pastaba: Bus išduodami elektroniniai pažymėjimai. Seminaro medžiaga, nuotraukos ir kita
aktuali informacija bus atsiunčiama po seminaro, registracijos metu nurodytu elektroniniu
paštu.
Asociacija kviečia registruotis ir dalyvauti seminaruose




Sumani specializacija 2020:
o „Sumanios specializacijos 2020 prioritetai: saugus maistas ir sveikata“ (2015.10.28, 9:00 –
13.00, Kaunas/Vilnius).
o „Sumanios specializacijos 2020 prioritetai: kūrybinga visuomenė ir IT“ (2015.11.24, 9.00 –
13.00 val., Vilnius).
Naujausi ISO 9001:2015 standarto reikalavimai:
o Vertės grandinės kūrimas (2015.11.10, 9.00 – 13.00 val., Vilnius)
o Žmogiškųjų išteklių valdymas ir organizacijos palaikomieji procesai (2015.12.08, 9.00 – 13.00
val.)

Daugiau informacijos: http://qualityassociation.lt/renginiai-2/
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