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08:30 – 09:30

Registracija

09:30 – 10:00

Sveikinimo kalbos
 Martin Rømer, ETUCE vadovas
 Doc. Asta Lapinskienė, LŠMPSF pirmininkė
 Prof. Dr. Dainius Pavalkis, Lietuvos švietimo ir mokslo ministras
 Sarah Kik, EFEE generalinio sekretoriaus padėjėja

10:00 – 10:20

Socialinis dialogas švietimo sektoriuje Europoje (ESSDE). ESSDE plėtros ir einamosios darbo
programos pristatymas
 Sarah Kik, EFEE generalinio sekretoriaus padėjėja

10:20 – 10:30

Klausimai ir atsakymai

10:30 – 11:00

Kavos pertrauka

11:00 – 11:30

Socialinio dialogo plėtra švietimo sektoriuje Europos lygiu (ESSDE) bei socialinis dialogas
aukščiausiu lygiu su švietimo ir kultūros generaliniu direktoratu
 Martin Rømer, ETUCE vadovas

11:30– 11:45

Klausimai ir atsakymai

11:45 – 12:15

Kolektyvinių derybų ir būrimosi į asociacijas tendencijos švietimo sektoriuje, vertinant nuo
finansų krizės pradžios
 Nora Wintour, EI konsultantė

12:15 – 12:30

Klausimai ir atsakymai

12:30 – 14:00

Pietūs

14:00 – 14:45

Reagavimas pasiektas derybų keliu į krizę Baltijos valstybėse : poveikis socialiniam dialogui
 Prof. Charles Woolfson, tyrėjas, Linköping universitetas, Švedija

14:45 – 15:00

Klausimai ir atsakymai
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15:00 – 15:45

Siekiant efektyvesnio socialinio dialogo Lietuvoje. Socialinio dialogo plėtra ir ateitis
Lietuvos švietimo sistemoje
 Kolektyvinės derybos švietimo sektoriuje
Audrius Jurgelevičius, LŠPS pirmininkas
 Darbo sąlygos Lietuvos mokyklose
Eugenijus Jesinas, LŠĮPS pirmininkas
 Galimybė siekti aukštos švietimo kokybės krizės sąlygomis – lygios galimybės
Lietuvos mokyklose
Aidas Aldakauskas, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento
direktorius, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija
Eglė Radėnienė, Ekonomikos departamento direktorė, Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerija
 Socialinis dialogas aukštojo mokslo sektoriuje,
Prof. Linas Šumskas, LAMPSS tarptautinis koordinatorius

Moderatorė: Tatjana Babrauskienė, LŠPS tarptautinė sekretorė ir projekto valdymo
grupės narė

15:45 – 16:00

Klausimai ir atsakymai

16:00 – 16:30

Kavos pertrauka

16:30 – 17:00

Plenarinė diskusija – kaip sustiprinti ryšį tarp švietimo sektoriaus socialinio dialogo
nacionaliniu ir Europos lygiu

17:00

Susitikimo pabaiga
 Martin Rømer, ETUCE vadovas
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