LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖS SĄJUNGOS
Pirmininko žodis

NAUJIENOS
2011 m. spalis
www.svietimoprofsajunga.lt

Mieli kolegos,

ARTIMIAUSI LŠPS
RENGINIAI

sveikindamas Jus su praėjusia Mokytojo diena, kartu noriu
pasidţiaugti, kad mūsų pastangos pasiekti mokytojus
Spalio 18 d. LŠPS konferencija:
atstovaujančių profesinių sąjungų vienybę, davė pirmuosius
„Ką mokytojams žada pedagogų
vaisius – spalio 4 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir LŠPS
kvalifikacijos tobulinimo
Ţemaitijos regiono susivienijimas sutarė dėl bendrų veiksmų
koncepcijos priėmimas?“.
ginant visų šalies pedagogų interesus. Tikiuosi, kad bendri
veiksmai su Ţemaitijos mokytojais jau dabar leidţia ramiau laukti
jau pradėto svarstyti 2012 metų biudţeto, nebijant, kad šalies Įdomu
valdţiai vėl kils noras vienaip ar kitaip įkišti ranką į mokytojų
2011 m. spalio 8–15 d. Europos
kišenes. Ţvelgiant į ateitį, tikiuosi, kad mes ţengėme pirmą didelį
Parlamento nario Justo Vinco
ţingsnį vienijant visas švietimo darbuotojų profesines sąjungas.
Paleckio kvietimu Lietuvos švietimo
profesinės
sąjungos
delegacija
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
dalyvaus
pažintinėje
kelionėje
į
pirmininkas Audrius Jurgelevičius
Europos
Parlamentą
Briuselyje
LŠPS Veikla
(Belgija). Į kelionę vyks Vilniaus,
Kauno,
VGTU,
Joniškio,
Rugsėjo 15-17 dienomis Kijeve vyko EI-ETUCE Vidurio ir Rytų
Kaišiadorių,
Marijampolės
ir
Europos švietimo profesinių sąjungų apskritojo stalo susitikimas,
Visagino atstovai.
kuriame dalyvavo LŠMPSF pirmininkė Rūta Osipavičiūtė ir
LŠMPSF tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė.
Siekiant
stiprinti
socialinį
Mokytojų dienos išvakarėse dvi didžiausios Lietuvos švietimo
sistemos profesinių sąjungų organizacijos: Lietuvos švietimo
profesinė sąjunga ir LŠDPS Ţemaitijos regiono profesinių
sąjungų susivienijimas atsižvelgdamos į tai, kad LR Švietimo ir
mokslo ministerija savo negebėjimu įsiklausyti ir gerbti socialinių
partnerių nuomonės daro nepataisomą žalą visai švietimo sistemai
ir šalies įvaizdžiui bei ignoruoja daugybę neatidėliotinai spręstinų
problemų, susitaria konsoliduoti jėgas ir veikti kartu, ginant
mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų teises, stiprinant socialinį
dialogą visais lygmenimis.
Rugsėjo 19-23 d. LŠPS pirmininkas dalyvavo Mokymosi visą
gyvenimą programos pažintiniame vizite „New horizons in adult
education“, Turkijoje.
Spalio 7 d. Minint tarptautinę Oraus darbo dieną, Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) prie LR Vyriausybės
surengė protesto akciją nukreiptą prieš arogantišką LR
Vyriausybės politiką darbuotojų ir jų šeimų atžvilgiu.

dialogą, užtikrinti teisines galimybes
viešajame sektoriuje sudaryti šakos
kolektyvines
sutartis,
spręsti
klausimus dėl darbo užmokesčio,
minimalios mėnesinės algos bei
bazinio
dydžio
nustatymo
perspektyvų LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministras sudarė dvi darbo
grupes. Darbo grupėse švietimo
darbuotojų interesams atstovaus
Lietuvos
švietimo
ir
mokslo
profesinių
sąjungų
federacijos
pirmininkė Rūta Osipavičiūtė ir
Lietuvos
švietimo
profesinės
sąjungos
pirmininkas
Audrius
Jurgelevičius.
Norite savo mieste ar mokykloje surengti
seminarą?
Susisiekite su mumis:
info@svietimoprofsajunga.lt,
tel.+37065756286
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KONFERENCIJA
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga š.m. spalio 18 d. 11.00 val. kviečia Jus dalyvauti konferencijoje: „Ką
mokytojams žada pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos priėmimas?“
Konferencija vyks Ratonda Centrum Viešbučio konferencijų salėje Gedimino pr. 52/1, Vilnius. Į šią
konferenciją pakviesti dalyvauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Lietuvos švietimo centrų
darbuotojų asociacijos atstovai ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Konferencijos „Ką mokytojams ţada pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
koncepcijos priėmimas?“
Darbotvarkė
11:00-11:30 Dalyvių registracija
11:30-13:15 Konferencija „Ką mokytojams žada pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
koncepcijos priėmimas?“
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pranešimas.
Klausimai ir diskusijos.
LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo pranešimas.
Klausimai ir diskusijos.
Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovo pranešimas.
Klausimai ir diskusijos.
13:15-13:30 Konferencijos rezoliucijos svarstymas ir priėmimas.
13:30-14:00 Projekto „NOPROS“ pristatymas.
14:00-15:00 Pietūs.
Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 14 d. Papildoma informacija el. paštu:
inga.puisa@svietimoprofsajunga.lt arba telefonais: 2130252, 8 65750816.
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