KONFERENCIJA

Reflektyvus kelias:
nuo žinojimo link galėjimo
2016 SPALIO 11 d.
CROWNE PLAZA VILNIUS
viešbutyje, M.K. Čiurlionio g. 84

Kaip refleksija
įgalina
organizacijas?

Kaip refleksija
padeda mokyti(s)
giliau?

Kokia
reflektavimo
erdvė sukuria
stebuklus?

Nuolatinių pokyčių sąlygomis refleksija turėtų tapti kertine kompetencija aukštojoje mokykloje
besirengiant profesiniam gyvenimui, refleksija taip pat neabejotinai yra vienas iš pagrindinių
procesų brandžios įmonės ar socialinės organizacijos gyvenime.
- tai Erasmus+ strateginės partnerystės projektas, kurio metu partneriai iš
Lietuvos, Belgijos, Italijos ir Islandijos universitetų bei konsultacinių kompanijų
tyrinėjo įgalinantį refleksijos poveikį.
Konferencijos metu organizatoriai pristatys atradimus ir įžvalgas, o svečiai pasidalins savo
tyrimais, praktikomis ir supratimais, taip pat bus sukurta erdvė diskusijoms ir atvejų analizei.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
9:30 Registracija, kava
10.00 I dalis - Pranešimai

•
•
•

Vilniaus Universiteto studijų prorektoriaus doc. Valdo Jaskūno sveikinimo žodis.
Įžanginė kalba apie projektą ir konferenciją. Kodėl mums svarbu suprasti
refleksiją? Dr.Aurelija Jakubė (Vilniaus universitetas)
Nuo suvokimo link galėjimo: be refleksijos šiuolaikiniame versle nė iš vietos.
Milda Autukaitė (Swedbank)
Vidinė parengtis: kaip gimsta galėjimo momentas. Dr. Artūras Deltuva (Kitokie
projektai)

•
•

Brand’ą pradedame nuo savęs - prekinio ženklo keitimas reflektuojant. Vija
Valentukonytė, (Telia Company grupė (Teo ir Omnitel)).
Kuriant reflektyvią aplinką kartu. Arba kaip refleksija tampa įgalinančia /Cocreating the reflective atmosphere. Or how reflection becomes
empowering (pranešimas anglų kalba). Dr.Bert Vadenbussche (LUCA menų

•

akademija, Belgija)
Ko reikia fasilituojant refleksiją? Facilitating reflection: What does it take?
(pranešimas anglų kalba). Dr. Karen Rut Gisladottir (Islandijos universitetas)

12:00 Pietūs
13.00 II dalis - Praktinių užsiėmimų ir diskusijos grupės (pasirenkama dalyvauti vienoje):
(1)

Organizacijos šešėlis – dalykai, kurie reflektuojami paslapčia. Dr. Viktoras
Keturakis (Kitokie projektai)

(2)

Kintanti vadovavimo kultūra – ilgalaikės vadovų ugdymo programos
patirties refleksija. Edita Janušienė (Lietuvos bankas) ir Ernestas Lapinskas
(Kitokie projektai)

(3)

Refleksija kaip ugdymo metodas aukštajame moksle. Doc. Rūta Sargautytė
(Vilniaus Universitetas)

(4)

Reflektyvi ugdytojo laikysena kurse derinant tradicines ir informacinines
komunikacines technologijas/ The reflexive presence of the educator in
a blended learning course (užsiėmimas anglų kalba). Dr. Bert
Vadenbussche (LUCA menų akademija, Belgija)

(5)

Reflektyvi praktika, stiprinanti moterų lyderystę. Monika Kėžaitė-Jakniūnienė
ir Artūras Malinauskas (Kitokie projektai)

(6)

Tęstinė įgalinanti laikysena socialinėje organizacijoje. Linas Kukuraitis
(Vilniaus Caritas) ir Paulius Godvadas (Kitokie projektai)

(7)

Profesinių santykių refleksija vaikštant: kaip judėjimas ir gamta padeda
refleksijai. Nerijus Januškevičius (Kitokie projektai)

(8)

Poetiškas refleksijos tyrinėjimas/ Exploring reflection poetically
(užsiėmimas anglų kalba). Dr. Karen Rut Gisladottir (Islandijos universitetas)

(9)

Neformaliojo ugdymo elementų naudojimas formaliajame ugdyme. Doc.
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Vilniaus Universitetas) ir Žilvinas Gailius (Kitokie
projektai)

(10)

Reflektavimo praktikų diegimas organizacijoje. Dr. Vilija Girgždė (Exploro)

14.30 Kavos pertrauka
15.00 Diskusijų grupių įžvalgų pasidalinimas.
16.45 "My Insight" rezultatų pristatymas.
17.00 Pabaiga

“My Insight”
programėlė - Jūsų
refleksĳa
konferencĳos
metu

Kitokie projektai® tyrimų grupė "Exploro" konferencijos metu fiksuos
dalyvių AHA įžvalgas - tai konferencijos dalyvių šnekinimas labai
tiesiogiai ir asmeniškai, naudojant mobilaus telefono aplikaciją "My
Insight". Tai kvietimas reflektuoti čia ir dabar. Mes jūsų paklausime

apie AHA momentus - idėjas mintis, reakcijas, kurias išgirdote,
pamatėte, atpažinote ir įvardinote konferencijos metu. Tokiu būdu
mes pažinsime dalyvaujančiųjų konferencijoje patirtį.

REGISTRACIJA
Registruotis į konferenciją galite ČIA
Registracija vyksta iki 2016 m. spalio 6 d.
Pageidaujantiems bus išduodami dalyvavimo pažymėjimai
Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis: reflect@kitokieprojektai.net , tel. 8 5 2614026
Daugiau informacijos apie konferencijos vietą, kaip atvykti: http://www.cpvilnius.com/

