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Meilė Lukšienė – asmenybė, pralenkusi laiką 

 

 
Habil. dr. Meilė Lukšienė./ Elenos Tervidytės nuotr. 

 

2013-ieji – Meilės Lukšienės metai 
 

        Habil. dr. M. Lukšienė (1913 08 20–2009 10 16) – 
iškili mokslininkė, edukologė, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos švietimo 
reformos pradininkė. Jos gimimo 100-ąsias metines 
UNESCO įtraukė į 2013 metais minimų datų kalendorių. 
Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė 
Meilės Lukšienės metais.  
      Mokslininkės darbai ir idėjos daro didelę įtaką šalies 
švietimo sistemos ir demokratinės visuomenės raidai. 
Tai gilios įžvalgos apie asmens, visuomenės ir valstybės 
ateities kūrimo kelius, jungtys tarp švietimo ir kultūros, 
tarp tradicijos ir modernybės, tarp Lietuvos ir pasaulio. 
Ji siekė, kad mokykla ugdytų žmogų kaip asmenybę.  
 

Tęsiasi Meilės Lukšienės metai: parodos, renginiai  

 
UPC virtuali paroda –  

naujoms įžvalgoms apie Meilę Lukšienę  
 

         Ugdymo plėtotės centro svetainėje pradėjo 
veikti virtuali paroda „Meilės Lukšienės metai“. 
          Jos tikslas – gilesnis lankytojo žvilgsnis į 
mokslininkės darbus ir veiklą.  
         Parodos skyriuje „Biografija“ edukologės  
veiklą ir asmeninį gyvenimą atskleidžia nuotraukos, 
darytos jos darbo Pedagogikos institute metais. 
„Darbų“ skyriuje – pagrindiniai M. Lukšienės 
straipsniai, leidiniai, publikacijos. „Bibliotekoje“ 
sukauptos interneto svetainių, kuriose minima  

 

mokslininkė, nuorodos, skelbiami bendraminčių, 
vadinusių ją Daktare, darbai apie jos veiklą, idėjas ir 
mintis. Parodoje pristatomi ir M. Lukšienės metų 
renginiai, viešinama įvykusių renginių vaizdo medžiaga.   
          Virtualią parodą nuolat papildys nauja informacija 
ir vaizdo įrašai. 
 

 
Aplankykime kitas virtualias parodas  

 

● Virtuali Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos paroda. 
● Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos virtuali nuotraukų paroda.  

 
Meilės Lukšienės metus mini visa šalis  

 
        Šalyje vyksta renginiai pagal „Valstybinį Meilės 
Lukšienės metų priemonių planą“ (patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. 
nutarimu Nr. 364). Renginiai vyksta mokyklose, 
savivaldybėse, bibliotekose.  
 

 
Daugiau informacijos apie UPC 
veiklą ieškokite interneto 
svetainėje. 

 

 
Klausimus galite pateikti el. p. 
info@upc.smm.lt arba UPC interneto 
svetainėje  

 
Savo pastabas ir siūlymus Naujienlaiškiui 
siųskite el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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