
  

X EDUKACIJOS FORUMAS 

EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO UGDYMO IR 

ŠVIETIMO LINK 

Tema „Lietuvos švietimas: efektyvus, našus, kokybiškas ir socialiai teisingas?“ 

Data  2021 m. lapkričio 25 d. 

Laikas 15.00–17.00 

  

Prisijungimas 

  

 

Moderatoriai    

https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija) 

https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ 

  

prof. dr. Jolanta Urbanovič, Mykolo Romerio universiteto Švietimo ir 

mokslo politikos ir vadybos magistrantūros programos vadovė, 

Švietimo tyrimų ir inovacijų instituto direktorė, Lietuvos edukacinių 

tyrimų asociacijos narė 

Ričardas Ališauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių 

programų skyriaus vedėjas 

 

Forumo programa  

Įžangos žodis Julius Lukošius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

kancleris 

prof. dr. Arūnas Poviliūnas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 

dekanas   

 

 Pranešimas  

 

 

 

 

 

 

Diskusija  

 

 

 

 

„Lietuvos švietimas: efektyvus, našus, kokybiškas ir socialiai teisingas?“ 

prof. habil. dr. Rimantas Želvys, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 

profesorius 

Pranešimas parengtas remiantis mokslinio tyrimo „EFEKTAS“ projektu, 

bendrai finansuotu Europos socialinio fondo lėšomis (projekto Nr.DOTSUT-

39), pagal dotacijos sutartį Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0018)/1)-250000-57 

 

Diskusijos dalyviai: 

prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių mokslų centro 

direktorius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius 

prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos 

profesorė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė 

dr. Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 

pavaduotoja 

doc. dr. Giedrius Viliūnas, Vyriausybės strateginės analizės centro 

(STRATA) direktorius  

Vilma Bačkiūtė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (švietimo, mokslo 

ir kultūros grupė) 

Baigiamasis 

žodis              

prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 

prezidentė 

https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970%20(tiesioginė%20transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ


prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų 

departamento vyriausioji patarėja 

 

Apie pranešėją  

 

Profesorius habilituotas daktaras Rimantas Želvys yra 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo 

mokslų instituto profesorius, Švietimo politikos centro 

vadovas ir Matematikos ir informatikos fakulteto 

Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto 

vyriausiasis mokslo darbuotojas.  

Profesorius yra dirbęs Lietuvos mokytojų 

kvalifikacijos instituto direktoriumi (1990–1991 m.), 

Vilniaus universiteto Edukologijos katedros vedėju 

(1993–2003 m.), Lietuvos edukologijos universiteto 

mokslo prorektoriumi (2003–2013 m.), taip pat buvo 

Pasaulio banko, EBPO ir Europos Komisijos ekspertu 

ir konsultantu įvairiuose švietimo projektuose 

pokomunistinėse Rytų Europos ir Vidurinės Azijos 

šalyse. Jis buvo kviečiamas skaityti paskaitų ciklus 

Latvijos universitete ir Kazachijos universitetuose – 

Šilko kelio tarptautiniame universitete Šymkente; Al-

Farabi nacionaliniame universitete, Abajaus 

nacionaliniame pedagoginiame universitete, Moterų 

nacionaliniame pedagoginiame universitete Almatoje, 

Šakarimo universitete Semėjuje; Žansugurovo 

universitete Taldykorgane.  
Moksliniai interesai apima švietimo vadybą ir politiką, 
švietimo raidą ir reformas. 

Profesorius yra daugiau nei 120 mokslinių publikacijų, 6 

knygų ir monografijų autorius. 

 

 

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų 

mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, analitikus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos 

ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir 

švietimo praktikai tobulinti klausimai.  

Informacija pasiteirauti:  

el. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;  

el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364. 
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