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Kvietimas dalyvauti Mokymosi patirčių konkurse  

 
 

Įkvėpta Vytauto Mačernio minčių apie dvasinių jėgų puoselėjimo būtinybę, apie  nuolatinį 

sielos „pratampymą“, gyvenimą užsibrėžiant nors mažus siekimus, viltis susikoncentravus nugalėti 

kliūtis, baimes, nerimavimą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2021 m. suaugusiųjų mokymosi 

savaitės konkursą skiria dalijimuisi Mokymosi patirtimis.   

Mokymosi patirčių konkursui kviečiame teikti savo asmenines arba organizacijų, 

įstaigų, bendruomenių mokymosi istorijas.  

Pažvelkime į savo asmeninį arba įstaigos/organizacijos, bendruomenės gyvenimą kaip į 

labirintą, į kurį gal kartais nedrąsu žengti nes neaišku, kuria kryptimi patraukti. Labirintą, kuriame 

susipina džiaugsmas ir liūdesys, laimėjimai ir pralaimėjimai, spalvos ir atspalviai, iššūkiai ir keliai 

jiems įveikti. Eidamas labirintu žmogus mokosi, klumpa ties mokymosi kliūtimis, stojasi ir toliau 

žingsniuoja. Būna, kad ir paklysta, patenka į akligatvį, sustoja...Tačiau labirinte – nori ar nenori, 

žmogui tenka apsisukti, pakeisti kryptį ir toliau tęsti gyvenimo bei mokymosi kelionę.   

Kviečiame pasidalinti savo gyvenimo mokantis istorija. 

Kur ji prasidėjo? Kas paskatino? Kaip vystėsi? Kokias kliūtis teko įveikti? Kur atsidūrėte jas 

įveikę? Kas džiugino mokymosi kelyje, kas liūdino? Kas stebino? Ėjote tiesiu keliu ar paviliojo 

šalutiniai takeliai? Ar buvo posūkių, klystkelių, aplinkkelių ir akligatvių? Kaip Jums sekasi dabar? 

Kokiomis išmoktomis pamokomis norite pasidalinti su kitais? 

 

Atrankos kriterijai: 

 Mokymosi patirties istorijos esmė – mokymosi veikla, kurios pristatyme aiškiai atsispindi 

individualus žmogaus ar kolektyvinis bendruomenės augimas ir stiprėjimas per mokymąsi.  

 Mokymosi patirties pateikimas esė* forma, iliustruojant filmuota medžiaga, nuotraukomis, 

piešiniais, kita forma sukurtais darbais (komiksas, filmuota medžiaga ir kt.). 

 

Mokymosi patirčių istorijos bus vertinamos dviejose kategorijose:  

 individualios (andragogų, besimokančiųjų) istorijos; 

 grupinės/kolektyvinės (įstaigų, organizacijų, bendruomenių) istorijos. 
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Mes žadame: 

 Konkurse dalyvavusias bendruomenes kviesime į nacionalinį Mokymosi savaitės renginį. 

 Labiausiai konkurso kriterijus atitinkančias istorijas apdovanosime LSŠA diplomais. 

 Originaliausias ir įdomiausias istorijas pažymėsime specialiais prizais. 

 Konkurse dalyvaujančias asmenines ir kolektyvines mokymosi patirčių istorijas viešinsime 

regioniniuose Mokymosi savaitės seminaruose, nacionaliniame renginyje, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) internetinėje svetainėje. 

 

Kviečiame kūrybiškai pristatyti savo mokymosi patirtį! 

 

*Kas yra esė? 

Esė – savo brangiausių minčių išsakymas; straipsnis, apybraiža, eiliuota forma (Vikipedija). 

Esė – bet kurios tematikos straipsnis, kuriam būdingas mokslinio, publicistinio ir meninio 

stiliaus elementų jungimas, stilistinis laisvumas, subjektyvus nagrinėjamo objekto traktavimas 

(https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Ese) 

„Mūsų svarbios mintys, planai darbai gena vienas kitą tarsi automobiliai greitkelyje. Kaip 

minčių autostradoje atrasti vietos ramiam pasaulio stebėjimui? Jis atrodo toks nereikšmingas, kaip 

ežiukas šalia ūžiančio kelio. Tačiau iš greitkeliu lekiančių minčių gimsta ataskaitos ir dalykiniai 

laiškai, iš ramiai keliaujančiųjų šalikele – poezija, romanai, esė“. (A. Steponavičiūtė). 
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Mokymosi patirčių konkursas 

 
 

Organizacijos, įstaigos, bendruomenės pavadinimas/Asmens vardas, pavardė 

 

Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas 

 

 

Veiklos pristatymas (esė iki 2 psl., jeigu nepasirinkta kita pristatymo forma) 

 

 
 

 

 

 

Pristatymų (elektroniniu paštu, paštu) laukiame iki 2021 metų lapkričio 5 d. 

LSŠA biure (Geležinio Vilko g. 12 , kab. 115, LT - 03163, Vilnius, el.p.: lssavilnius@andragogai.lt.) 

 

Informacija teikiama telefonu: +370 699 56110 

 

 

 

Laukiame istorijų ir linkime sėkmės! 
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