
 
 

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk 

 

 

KVIETIMAS į 2015 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymą  
-------------------------------------------------------------------------- 

2015 m. lapkričio 16 - 22 d. Lietuvoje vyks šešioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė - laikas, 

kai suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki, kad 

išgyvens tik besimokanti planeta.  

 

2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę globoja  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Telšių švietimo centras ir Telšių 
suaugusiųjų mokykla nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti Savaitės atidarymo konferencijoje „Aktyvus mokymasis 
aktyviam gyvenimui“ 2015 m. lapkričio 13 d. Žemaičių muziejuje ,,Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai) 
 

Konferencijos tikslas – puoselėti aktyvaus mokymosi idėją, atskleidžiant praktinio aktyvaus mokymosi 
taikymo galimybes ir naudą.  
Uždaviniai. Konferencijos dalyviai: 

 Suvoks aktyvaus mokymosi reikšmę suaugusio žmogaus gyvenimui. 

 Analizuos aktyvaus mokymosi sėkmės pavyzdžius. 

 Suvoks aktyvaus dalyvavimo Europos suaugusiųjų švietimo platformoje „EPALE“ prasmę ir naudą. 

 Žengs aktyvius mokymosi žingsnius link aktyvaus gyvenimo. 
 

Konferencijos metu bus aptarta pagrindinė suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja – kaip aktyvus 
mokymasis padeda gyventi aktyviai, kokią prasmę suteikia gyvenimo pilnatvei, kuo praturtina žmogaus 
būtį. Konferencijos pranešėjai pasidalins įžvalgomis apie mokymąsi kaip vieną iš kelių į gyvenimo 
įprasminimą, papasakos savo gyvenimo sėkmės istorijas apie mokymosi įtaką karjerai. Renginio metu bus 
apžvelgtos suaugusiųjų švietėjų galimybės bendradarbiauti skleidžiant aktyvaus mokymosi idėjas 
projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „EPALE“ platformoje. Renginyje bus paskelbtos Metų 
andragogo, aktyviausio ,,EPALE“ platformos dalyvio nominacijos, pažymėti prasmingiausi aktyvų 
mokymąsi praktiškai įgyvendinę projektai. Antrojoje renginio dalyje konferencijos dalyviai bus pakviesti į 
aktyvaus mokymosi dirbtuves žengti konkrečių žingsnių mokytis ir gyventi aktyviai. 
 
Registracija į konferenciją adresu 
https://docs.google.com/forms/d/1LF0UyLzOlk1G2pRRE504761Q3b3xfkxqFUSWLzqRL9A/viewform?us

p=send_form  iki 2015 m. lapkričio 9 d. 
 

Informacija apie konferenciją tel. (8 444) 60213, 8 616 14056 arba el. paštu rvargal@gmail.com  

Preliminari konferencijos programa pridedama. 

https://docs.google.com/forms/d/1LF0UyLzOlk1G2pRRE504761Q3b3xfkxqFUSWLzqRL9A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1LF0UyLzOlk1G2pRRE504761Q3b3xfkxqFUSWLzqRL9A/viewform?usp=send_form
mailto:rvargal@gmail.com
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2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferencija  

„AKTYVUS MOKYMASIS AKTYVIAM GYVENIMUI“ 

2015m. lapkričio 13 d. 

Žemaičių muziejus ,,Alka“, Muziejaus g. 31, Telšiai LT- 87357 

 
Preliminari darbotvarkė 

 
9.30 – 10.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava  

10.00 – 10.25 Savaitės atidarymas. Sveikinimai: 

 Audronė Pitrėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė.  

 Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas laikinai einantis 

mero pareigas.  

 Elvyra Spudytė, Ţemaičių muziejaus ,,Alka“ direktorė. 

 Dr. Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė. 

 Vilija Lukošūnienė, LSŠA prezidentė. 

10.25 – 10.55 

 

Pranešimas „Nuolatinis mokymasis - tai vienas kelių į gyvenimo įprasminimą,  vidinį 

džiaugsmą ir pilnatviškumą.. Amžių gyveni - amžių mokaisi". Andrėjus Sabaliauskas, kan. 

relig. m. mgr. teol. lic., Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos 

prefektas. 

10.55 – 11.05 

 

Sėkmės istorija „Padedu savo svajonėms išsipildyti“ – Aušra Sirutienė, Telšių 

suaugusiųjų mokyklos dailės mokytoja. 

11.05 – 11.15 Sėkmės istorija „Aktyvus žmogus mokytis nenustoja“ – Regina Chmieliauskienė, Telšių 

trečiojo amţiaus universiteto vadovė. 

11.15 – 12.00 2015 m. konkursų laureatų paskelbimas: 

 Metų andragogas, pristato Arūnas Bėkšta, LSŠA valdybos narys 

 Aktyviausias ,,EPALE“ platformos dalyvis, pristato Edita Trečiokienė, Švietimo 

mainų paramos fondas 

 Projektų aktyviam mokymusi skatinti laureatai, pristato Dalia Cymbaliuk, 

LSŠA atsakingoji sekretorė 

12.00 – 13.15 Pietų pertrauka  

13.15 – 14.30 

 

Aktyvaus mokymosi dirbtuvės (paralelinės) 

 Ţingsnis į darbo rinką ir verslo pasaulį: pamoka - žaidimas ,,Kiek verslumo 

manyje?" 

 Ţingsnis į save ir savo šeimą: kūrybinis užsiėmimas ,,Šeimos vertybių kodai 

tautosakoje”. 

 Ţingsnis į savo šalies kultūros paţinimą: praktinis užsiėmimas ,,Koks molis, 
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toks ir puodas." 

 Ţingsnis į savo miesto paţinimą: aktyvi ekskursija „Ţemaitijos sostinė per 45 

minutes“. 

 Ţingsnis į sveiką gyvenimą: diskusija ,,Sveikos gyvensenos mitai ir realybė 

mūsų kasdienybėje“. 

14.30 – 15.00 Darbo grupių veiklos apibendrinimas, pasisakymai 

 


