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Įžangos žodis 

Nuskrido, nuplasnojo 2016 metų Mokymosi Paukštė į praeitį. Nusinešė organizavimo rūpesčius, 

svarstymus ir abejones, ar pavyks, kaip pavyks? Liko šviesūs ir šilti prisiminimai, liko 

pasitenkinimas, kad įvyko ir kad pavyko! Tikiu, kad ne aš viena taip galvoju... 

Jeigu būtų kitaip, argi google paieškos sistema, įvedus paieškos žodžius suaugusiųjų mokymosi 

savaitė 2016, „išmestų“ vienuolika (11!) google puslapių apie šį renginį? Šis „atradimas“ mane 

nustebino, žadą atėmė trumpam, o benagrinėdama, kas ir ką apie renginį rašo, „įstrigau“ ilgam... 

Radau daug „spalvotos“, kaip ir pati savaitės tema, informacijos: ir kvietimų į renginius, ir renginių 

atskiruose miestuose bei rajonuose programų suvestines, ir įvykusių atskirų renginių aprašymus bei 

nuotraukas, ir kelių renginių apibendrinimus, ir refleksijas apie renginius... Sužinojau, kad 

informacija sklinda įstaigų svetainėse ir socialiniuose tinkluose, savivaldybių internetiniuose 

puslapiuose, vietinėje ir respublikinėje spaudoje, asmeniniais andragogų socialiniais tinklais...  

Smagiai padirbėjusi, džiugiai nusiteikusi – juk vyko! Juk žmonės džiaugiasi ir dalijasi! - prisirinkau 

daugiau nei 50 puslapių medžiagos. Truputį „pasukusi galvą“, supratau, kad ją reikia apibendrinti, 

kad liktų Suaugusiųjų mokymosi savaičių istorijai, kad pasklistų po Lietuvą kaip gerosios patirties 

pavyzdys. Padedama kolegų Dalios ir Arūno taip ir padariau. Šiame „Savišvietos“ leidinyje 

dalijuosi savo atradimais, linkėdama skaitytojams: 

 Renginių organizatoriams ir dalyviams -  dar kartą prisiminti, kaip viskas buvo. 

 Nedalyvavusiems – skaityti ir truputį baltai pavydėti tiems, kurie dalyvavo....  

 Koordinatorėms regionuose Algimantai, Jolantai, Ritai, Meilei, Ilonai, Daliai, Elenai, 

Vitalijai, Onutei, Linai – pajausti mano pačią nuoširdžiausią padėką už tai, kad septynioliktą 

kartą pakėlė Lietuvą susijungti dėl suaugusiųjų mokymosi. 

AČIŪ JUMS ir VALIO! 

Vilija Lukošūnienė, 

LSŠA prezidentė 
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Kvietimas įsijungti į 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą 

Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų, 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis 

į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“. 

Į mokymosi spalvų paieškas 2016 m. lapkričio 14–20 d. kviečiame švietimo, kultūros ir meno, 

verslo įstaigas, institucijas, organizacijas, bendruomenes, judėjimus ir visus suaugusiuosius. 

 

2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja 

Suaugusiųjų mokymasis turi daug prasmių: 

 nuolatinė kaita nuo nežinojimo link žinojimo, nuo nemokėjimo link patyrimo, 

 raktas į asmeninio pasaulio pažinimą ir puoselėjimą, 

 tiltas į kompetentingumą, profesionalumą, sveiką ir laimingą gyvenimą, aktyvų 

pilietiškumą, socialinę lygybę ir užimtumą, 

 instrumentas asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo skambesiui išgauti, 

 skatulys visuomenės ir planetos išlikimui, 

 teptukas gyvenimo spalvoms išgauti, nes, anot šveicarų ekspresionisto J. Itten, tik „spalva 

yra gyvenimas, o pasaulis be spalvų – negyvas pasaulis“. 

 

Suaugusiųjų mokymasis turi ir daug spalvų: kartais jis būna „geltonas“, rodantis brandą ir teikiantis 

šviesą. Būna jis „mėlynas“, spinduliuojantis išmintį, kilnumą, elegantiškumą, draugiškumą. 

„Žalias“ mokymasis irgi būna, kai jis kupinas atsinaujinimo, dovanojantis viltį ir džiaugsmą, grožį 

ir laimę. O būna mokymasis ir rimtas, „juodas“ darbas... 

Sustabdykime savo nuolatinį skubėjimą, atverkime duris, langus, protus ir širdis pažinimui, 

pažvelkime į mokymąsi kitomis akimis, atraskime įvairiaspalvį mokymosi pasaulį. Nagrinėdami 

mokymosi galimybes atraskime savo spalvą, pastebėkime dar nematytą mokymosi atspalvį, 

paprastais žodžiais ir konkrečiais veiksmais tieskime tiltus į mokymąsi.  

Susirinkę draugėn dalinkimės spalvotais atradimais apie  

 iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė,  

 mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti,  

 mokymosi atradimus ir sėkmę,  

 mokymosi žavumą ir patrauklumą,  

 mokymąsi kaip įvairiaspalvę šventę visose mokymosi visą gyvenimą srityse. 
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1 pav. Suaugusiųjų mokymosi sritys. Šaltinis: Suaugusiųjų mokymosi 21 amžiuje manifestas, 2015 

Įsijunkime į Savaitės judėjimą  

 Organizuodami įstaigose ir institucijose įvairaus pobūdžio renginius: mokymus, akcijas, 

atvirų durų dienas, atviras pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, 

konkrečių veiksmų popietes ir vakarus, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius 

vizitus, parodas, diskusijas, socialines ir ekologines akcijas ir daug kitų renginių. 

 Aktyviai dalyvaudami vietos, regioniniuose ir nacionaliniuose mokymosi renginiuose, 

išnaudodami nuotolinio mokymosi galimybes ir kitas savišvietos formas. 

 Sudomindami mažiau aktyvius suaugusiuosius dalyvauti Mokymosi savaitės renginiuose, 

įsitraukti į mokymąsi ir mokymosi bei aktyvaus gyvenimo idėjų sklaidą. 

 Remdami Mokymosi savaitės idėją materialiai ir moraliai, skleisdami informaciją, 

kviesdami į bendrą veiklą įvairių kartų, etninių grupių ir visuomenės sluoksnių atstovus, 

savanoriaudami renginiuose. 

2016 metais pagrindiniai Mokymosi savaitės renginiai vyks Alytuje, Dzūkijos sostinėje. 

Savaitės ir renginio organizatoriai Alytuje – LSŠA Alytaus krašto skyrius ir Alytaus miesto 

savivaldybės Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos 

koordinavimo taryba.  

2016 m. lapkričio 11 d. Alytuje vyks nacionalinė Mokymosi savaitės atidarymo konferencija ir 

kūrybinės dirbtuvės, Metų andragogo ir projektų konkurso nugalėtojų apdovanojimas, kiti renginiai, 

į kuriuos bus kviečiami Alytaus krašto ir visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai bei suaugusieji 

mokiniai.  
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Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada 

 Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (platinti 

informaciją, rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą. 

 Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu (parengti ir išleisti plakatą, kitas viešinimo 

priemones, įtraukti į Mokymosi savaitės idėjos ir vykstančių renginių sklaidą žiniasklaidos 

priemones). 

 Remti kolegas Alytuje rengiant nacionalinę Mokymosi savaitės konferenciją. 

 Organizuoti Metų andragogo rinkimus ir Metų andragogo pagerbimą. 

 Organizuoti projektų ir iniciatyvų, rodančių, kaip mokymasis padėjo suaugusiam žmogui 

išspręsti asmeninio ar bendruomeninio gyvenimo problemas Mokymosi savaitės temų 

kontekste, konkursą, prasmingiausių projektų ir iniciatyvų pagerbimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suaugusiųjų mokymosi savaitė – laikas, kai 

suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie 

moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki, 

kad išgyvens tik besimokanti planeta.  

Kviečiame būti kartu! 
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Faktai apie Mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“ 

 Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu įvyko 700 renginių. 

 Renginius organizavo 246 įstaigos ir organizacijos: bibliotekos ir jų filialai (73), švietimo 

centrai, pedagoginės psichologinės tarnybos (28), įvairaus pobūdžio VšĮ, NVO ir jų filialai 

(26), suaugusiųjų mokymo centrai, mokyklos, gimnazijos (20), bendrojo ugdymo mokyklos, 

gimnazijos (20), Trečiojo amžiaus universitetai (14), kultūros centrai (10), Vaikų darželiai 

(10), universitetai ir kolegijos (8), profesinio rengimo įstaigos (8), dailės, muzikos, meno 

mokyklos (7), visuomenės sveikatos biurai ir centrai (6), muziejai (5), verslo įmonės, 

konsultaciniai centrai (5), neįgaliųjų užimtumo ir socialinės globos įstaigos (4), kūno 

kultūros ir sporto centrai (2). 

 Mokymosi savaitės renginiai vyko 39 – e savivaldybėse. 

 Pirmą kartą į Suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą įsijungė Joniškio, Panevėžio, 

Klaipėdos ir Vilniaus rajonų suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigos.  

 Daugiausiai Mokymosi savaitės organizatorių buvo Rokiškio rajono savivaldybėje 26, tarp 

kurių 25 – Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir jos filialai. Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

renginius organizavo 20 įstaigų ir organizacijų. Kauno rajono savivaldybėje – 19, Klaipėdos 

mieste – 15, Molėtų rajone – 13, Telšių rajone – 12.  

 Nacionalinį Mokymosi savaitės renginį Alytuje rėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija, Švietimo mainų paramos fondo „Epale“ programa, Alytaus miesto, 

Alytaus rajono savivaldybės.  
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Metų andragogo nominacija 

2016 m. Metų andragogo vardas suteiktas Arūnui Bėkštai už nepailstamą suaugusiųjų švietimo 

Lietuvoje plėtotę, andragogikos mokslo vystymą ir nuoširdų dalijimąsi patirtimi. Jo kandidatūrą 

teikė LSŠA Vilniaus skyrius.  

 

Arūnas Bėkšta 

Mano spalvotas mokymasis 

Esė 

Nežinau, kaip jums, bet man atrodo, kad aš nieko kito ir nedarau, tik mokausi. Štai vakar, teko 

išmokti naudotis nauju mobiliuoju, nes senasis „nugaišo“. Įsigijau paprastą, „pakaitinį“ tokiems 

atvejams, jei kas nors atsitinka su senuoju. Paprastas telefonas, paprastas ir mokymasis, toks pilkas, 

kai paimu, išmokstu ir išmetu iš galvos iki kito panašaus reikaliuko.  

Yra ir raudonas mokymasis, kai nervinuosi ir pykstu, kad reikia tam skirti per daug laiko. Žinau, 

kad reikia, bet taip pat žinau, kad šį kartą tai išmokus, po kiek laiko ir vėl reiks iš naujo mokytis, 

nes išmoktą dalykądarau retai. Toks raudonas mokymasis mane apima, kai reikia pildyti mokesčių 

deklaraciją.  

Būna ir juodas mokymasis, kai mokymus veda savimi patenkintas, bet nieko neišmanantis 

„treneris“, kai sėdi ir galvoji: „velnias mane nešė į tuos mokymus?!”. Kai gaila kiekvienos ten 

praleistos minutės, kuri galėjo būti skirta kam nors naudingesniam. Nors ne, ir čia šio to išmoksti. 

Visada yra ką atrasti ir paimti, pavyzdžiui, naujų kolegų, suvokimo, kaip ir ko nedaryti ar sugalvoti, 

o kaip aš tai daryčiau, kaip bendraučiau. Dažniausiai priklauso nuo išankstinio nusiteikimo. Bet 

dažniau toks mokymasis mane suerzina. Nebeturiu kantrybės...  Juodas mokymasis gali būti ir 

kitoks: gal juodas darbas, bet labai spalvingi rezultatai. Tada pasakymas „mokėmės juodai“ reiškia 
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ne skundą, o pasigyrimą ir pasitenkinimą, kad įveikiau, kad gavau norėtą rezultatą ir iš tikrųjų jis 

buvo geltonas, o ne juodas.  

Pagalvojau, ar būna žalias mokymasis? Na, aišku, būna, ir ne vieno atspalvio! Pirmiausiai – ryškiai 

žalias, kai pradedu mokytis ko nors, apie ką nieko neišmanau ir niekada nedariau. Pavyzdžiui, 

išmokti vairuoti. Ne veltui ant automobilio galo po tokio mokymosi reikia užsiklijuoti . 

Nesvarbu, kad mokeisi, bet vis tiek esi žalias. Kitas – samanų žalumo, kai pasiėmęs knygelę 

„Lietuvos grybai“ einu grybauti, nes puikiai suprantu, kad, jei prisirinksiu neteisingų, gali tekti ir 

pačiam pažaliuoti. Trečias – gamtos žalumo mokymasis, kai mokausi taikiai sugyventi su gamta, ją 

gerbti ir tausoti. 

Gyvenimą nušviečia ir nuspalvina geltonas mokymasis, kai sutinku šviesių žmonių, kurie turi 

bendrų interesų. Kai dėstytojas išmano temą ir geba patraukliai ją pristatyti ir įtraukti mus į 

mokymąsi. Kai mokymuisi reikia panaudoti ir parodyti, ką žinai ir sugebi. Kai suprantu, kam to 

reikia, ir kaip panaudosiu darbe ir gyvenime. Kai grupėje susikuria tokia atmosfera, kai nesinori 

išsiskirstyti ir lauki naujo susitikimo, naujos „geltonos injekcijos“ ir kyla pavydas, kad šį 

kartą negalėsiu ten dalyvauti. Geltonai mokausi ir vienas, kai labai ko nors noriu išmokti, kai tai 

susiję su smagumu, svajonės išsipildymu arba išsikelto tikslo įgyvendinimu, kaip pavyzdžiui, 

mokiausi piešti kompiuteriu, nes sumaniau išleisti spalvinimo knygelę „Atrandu ir spalvinu Vilnių“. 

Čia vienas piešinys (dar nespalvotas): 

 

 

 

Na, o šiandien mokiausi rašyti esė. Buvo visai smagu, todėl priskiriu prie geltonojo mokymosi. 

Manau, kad rudenį jo ypač reikia.  
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Projektų ir iniciatyvų konkursas 

Skelbiant konkursą buvo kviečiama teikti projektus ir iniciatyvas, kuriuose praktiškai ir 

kūrybiškai įgyvendinamos suaugusiųjų mokymosi idėjos. Projektai galėjo būti skirti vienai ar 

kelioms sritims, kuriose suaugę žmonės mokosi, o mokymasis suteikia jiems galimybę gyventi 

prasmingą ir spalvingą asmeninį bei bendruomeninį gyvenimą.  

Konkursui buvo prašoma teikti projektus ir iniciatyvas, kurie atskleidžia „spalvotus“ atradimus 

apie: 

 iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė,  

 mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti,  

 mokymosi atradimus ir sėkmę,  

 mokymosi žavumą ir patrauklumą, 

 mokymąsi kaip įvairiaspalvę šventę visose mokymosi visą gyvenimą srityse. 

 

Konkursui buvo pateikti devyni projektai ir iniciatyvos:  

 „Molėtų TAU mokymosi spalvos“, pateikė Molėtų švietimo centras. 

 „Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“, pateikė Rokiškio suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo centras. 

 „Savigynos mokymai“, pateikė Anykščių socialinės globos namai. 

 „Mes galime“, pateikė Alytaus m. savivaldybės savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija. 

 „Savipagalbos grupės mokytojams „Atpažink ir reaguok“, pateikė Vilniaus „Židinio“ 
suaugusiųjų gimnazija. 

 „Iš mūsų kolekcijų“, pateikė Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

 „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis.“, pateikė Panevėžio miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

 „Motyvacija augti“, pateikė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras. 

 „Kultūrinės veiklos, stiprinančios bendradarbiavimą ir integraciją į visuomenę, pristatymas“, 

pateikė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. 

 

Geriausiu 2016 metų konkurso projektu paskelbtas „Mes galime“ (Alytaus miesto savivaldybės 

Neįgaliųjų reikalų komisija) už projektą, telkiantį miesto bendruomenę negalią turinčių 

suaugusiųjų integracijos visuomenėje problemos sprendimui. 

LSŠA diplomais apdovanotos įstaigos ir organizacijas, pateikusios labiausiai konkurso kriterijus 

atitinkančias veiklas ir iniciatyvas: 
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 Vilniaus „Židinio“ gimnazija už projektą „Savipagalbos grupės mokytojams „Atpažink ir 

reaguok“. 

 Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka už projektą „3D: Domėkis. Dalyvauk. 

Dalinkis.“ 

 

Projektas „Mes galime“: paroda „Už fizinės aplinkos ribų“ („AccessAbility“), konferencija – 

diskusija „Alytus visiems“ 

Alytaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija, regis, sukurta formaliai, tačiau jos nariai 

negalvoja, kad jų veikla – „popierinė ir valdiška“. Visuomenė susiduria su daugybe iššūkių, kuriuos 

patiria neįgalieji asmenys ir jų artimieji. Daugeliui susiformavęs stereotipas, kad negalią turintys 

žmonės turi gyventi užsisklendę, pamiršę visavertį bendravimą, mokymąsi, tobulėjimą.  

Mūsų projekto – idėjos tikslas - įrodyti, kad bet kokie iššūkiai – įveikiami, kai juos priima ir 

įgyvendina „degantys“ idėja žmonės, ketinantys padėti neįgaliesiems patirti mokymosi ir 

bendravimo, sėkmės žavesį, nuolatinį ėjimą tobulėjimo link, nesvarbu, kokio amžiaus sulaukę jie 

būtų. Grupės iniciatyva - šviečiamoji veikla, aktyviai įtraukianti suaugusius – tiek su negalia, tiek 

sveikuosius, skatinanti pozityviam gyvenimui ir projektui pasibaigus. 

Komisijos narių grupė (jos narės - Kristina Dūdonytė, Dalia Kavolynienė, Jovita Katkauskaitė, 

Silvija Peštenienė) įgyvendino iniciatyvą „Mes Galime“ (parodos „Už fizinės aplinkos ribų“ 

(„AccessAbility“) organizavimas, konferencija – diskusija), kuri vyko Alytaus kraštotyros 

muziejuje 2016-09-13. 

Kristina Dūdonytė – puikus pavyzdys, kaip jaunas neįgalus žmogus gyvena visavertį gyvenimą. Jos 

portretas – tarp keturiolikos įvairią negalią turinčių žmonių iš Švedijos ir septynių Lietuvos žmonių 

su negalia portretų po pasaulį keliaujančios parodos „Už fizinės aplinkos ribų“ („AccessAbility“). 

Bendradarbiaudami su Švedijos ambasada šią parodą atvežėme į Alytų. Sulaukėme ambasados 

atstovų vizito į parodos atidarymą. Norėjome visus geros valios žmones susipažinti su šių žmonių 

sėkmių istorijomis, įrodyti,  kad  negalios spalva - visai ne juoda, jei visa spalvų gama - žmogaus 

viduje, jei tikslas ir užsispyrimas - didesnis už negalią, kai drąsiai ištiesiama pagalbos ranka. 

Parodos atidarymo dalyviai betarpiškai bendravo ir tarpusavyje, ir su iškiliais  svečiais: Švedijos 

ambasados pirmąja sekretore Susanna Hughes, ambasados informacinių ir kultūros projektų 

koordinatore Giedrė Berželionytė, Alytaus miesto savivaldybės meru Vytautu Grigaravičiumi, 

Lietuvos neįgaliųjų forumo atstove Lina Garbenčiūtė. Kiekvieno tądien atvykusio sielos gelmes 

pasiekiančius muzikos kūrinius atliko Alytaus muzikos mokyklos mokiniai. Talentingų jaunuolių 

atliekama muzika – tai šviesi vilties spalva, tarsi saulės spindulius – bičiulystę, draugystę, bendrystę 

dalijanti ir sveikam, ir neįgaliajam. 

Gyvenimo verpetan įsukęs siurprizas - aktyvaus užimtumo centro „Eik“ direktoriaus Kęstučio 

Čapkausko pristatytas triratis, kurio panaudojimo galimybės neįgaliesiems – didžiulės (iš karto 

tarėmės surengti dar vieną susitikimą su neįgaliųjų tėvais ir artimaisiais). Po parodos atidarymo 

sukvietėme visus į konferenciją–diskusiją „Alytus visiems“. Tikslas – gilinti žinias apie aplinkos 
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prieinamumą visiems bei žmonių su fizine/ proto negalia visavertį dalyvavimą visuomenės 

gyvenime. Pranešimą „Kas yra universalus dizainas“ skaitė kurčias architektas Donatas Počešiūnas 

(dalyvavo gestų kalbos vertėjos), tema „Kodėl mums svarbu universalus dizainas“ kalbėjo 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

pavaduotoja Jolanta Šliužienė, mintimis „Kaip reikėtų atsižvelgti į žmones, kuriant inovacijas“ 

dalinosi įmonės Homo Eminens vadovas Dominykas Karpovič.  

Į naudingą diskusiją esamoms problemos Alytuje spręsti ir siūlomoms idėjoms aptarti susirinkusius 

subūrė Alytaus miesto Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Povilas Labukas. Ko gero, visais 

raudonos spalvos atspalviais „nusidažė“ ši diskusija. Kodėl? Pasaulyje vis plačiau yra taikomas 

universalaus dizaino principas, leidžiantis kurti universalius ir kiekvienam patogius naudotis 

gaminius, pastatus bei jų aplinką. Būtent šie sprendimai, sukurti taikant universalų dizainą, 

pasižymi lanksčiomis naudojimo galimybėmis, nereikalauja naudoti didelės fizinės jėgos, suprasti 

naudojimosi būdą intuityviai lengva, nėra susižalojimo tikimybės ir pritaikyti visiems: senyvo 

amžiaus, judėjimo ar orientavimosi sutrikimų turintiems žmonėms, vaikams, šeimoms su kūdikiais. 

Lietuvoje dar tik pradžia...Kol įsižiebs geltona ir žalia spalvos. 

Diskusijoje išgvildentos aplinkos pritaikymo neįgaliesiems problemos, kurios rūpi alytiškiams: 

 Perėjų nepritaikymas neįgaliems (įgarsinimas, nuolydžiai, kontrastinga plytelių spalva arba 

iškilimai). Perėja prie Alytaus vyriausiojo policijos komisariato ir Sodros yra visiškai 

nepritaikyta nei fizinę negalią turinčiam asmeniui, nei silpnaregiui, nei kurčiajam. Džiugina 

tik tai, kad ši gatvė bus rekonstruojama, tikėkimės, kad ji bus pritaikyta. 

 Viešojo transporto nepritaikymas neįgaliesiems (viešojo transporto priemonėse nėra 

įgarsinimo, rampų įrengimo). Pakomentavo Miesto ūkio skyriaus specialistas.  

 Dauguma švietimo įstaigų nepritaikytos neįgaliesiems (įėjimai į pastatus, pandusai, durys – 

sunkiai atsidaro, ne visur yra geltoni apskritimai, užlipimas ar panduso, turėklai yra iki 

durų). Pakomentavo Švietimo skyriaus specialistai. 

 Kultūrinių pastatų pritaikymas neįgaliesiems (teatro scenos laiptai, kino teatras, biblioteka, 

AKKC įėjimas, scenos laiptai, reikia įrengti turėklus). Pakomentavo Miesto ūkio skyriaus 

specialistas. 

 Valstybinių institucijų pritaikomumas neįgaliesiems (į policiją patekimo nėra - tik laiptai, 

darbo birža -  keltuvas neveikia, privažiavimas, turėklų nėra).  

Kristina Dūdonytė, grįžusi iš Švedijos, kurioje atliko stažuotę, dalinosi gerąja patirtimi apie žmonių 

su negalia savarankišką gyvenimą. Mergina papasakojo, kaip tai įgyvendinama Švedijoje, kokios 

tam yra taikomos priemonės, kas buvo vykdoma pereinant nuo žmonių su negalia gyvenimo 

institucijose iki gyvenimo bendruomenėje, apie visapusišką žmonių su negalia savarankiškumo 

siekimą. 
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Vaikštinėdami po Alytų su pluoštu neįgalių jaunų žmonių piešinių, „debesėliuose“ fiksavome 

išsakytas mintis apie įgyvendintą idėją, fotografavome piešinius – debesėlius įvairiose miesto 

vietose. 

Apibendrindami renginį visi sutarėme, kad taikliai pasakyta lotynų patarlėje: „Mokydami kitus, 

mokomės patys“. O ir gyvenimą nuspalvinome šviesiomis spalvomis, kurios atspindi vidines 

žmogaus nuotaikas… 
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Suaugusiųjų mokymosi savaitės atspindžiai  

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/155637#.WCec6LUxTa8.facebook 

Internetinė žiniasklaida 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/suaugusiuju-svietimo-situacija-lietuvoje-

gereja.d?id=72845346 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-13-suaugusiuju-svietimo-situacija-lietuvoje-

gereja/151310  

 

Informacija Europos suaugusiųjų švietimo platformoje „Epale“ 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“  

http://ec.europa.eu/epale/lt/content/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos-0 

19/12/2016  

Lapkričio 14-20 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva buvo organizuota 17-

oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos”, kuri kvietė diskutuoti: kaip surasti 

mokymosi džiaugsmą ir žavesį bei suteikti mokymuisi spalvų, kokį poveikį mokymasis turi bet kuriai 

asmeninio ir viešojo gyvenimo sričiai, kokius iššūkius mokymasis padeda įveikti. Suaugusiųjų 

švietimo savaitei skirti renginiai vyko visoje Lietuvoje, atidarymo forumas šiais metais vyko Alytuje. 

Plačiau apie tai: https://ec.europa.eu/epale/lt/content/rudeniska-alytu-nuskaidrino-suaugusiuju-

mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos. 

Šių metų Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ stebino renginių įvairove ir gausa. 

Naujienose publikuojami šie straipsniai suaugusiųjų švietimo savaitės tema: 

 https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-

telsiuose; 

 https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-

silaleje; 

 https://ec.europa.eu/epale/lt/content/muzikines-mokymosi-spalvos; 

 https://ec.europa.eu/epale/lt/content/darnaus-vystymosi-temu-integravimas-i-mokomuosius-

dalykus-misija-imanoma; 

 https://ec.europa.eu/epale/lt/content/mokymosi-spalvos-marijampoles-neaplenke. 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/155637#.WCec6LUxTa8.facebook
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/suaugusiuju-svietimo-situacija-lietuvoje-gereja.d?id=72845346
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/suaugusiuju-svietimo-situacija-lietuvoje-gereja.d?id=72845346
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-13-suaugusiuju-svietimo-situacija-lietuvoje-gereja/151310
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-13-suaugusiuju-svietimo-situacija-lietuvoje-gereja/151310
http://ec.europa.eu/epale/lt/content/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos-0
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/rudeniska-alytu-nuskaidrino-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/rudeniska-alytu-nuskaidrino-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-telsiuose
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-telsiuose
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-silaleje
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-silaleje
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/muzikines-mokymosi-spalvos
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/darnaus-vystymosi-temu-integravimas-i-mokomuosius-dalykus-misija-imanoma
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/darnaus-vystymosi-temu-integravimas-i-mokomuosius-dalykus-misija-imanoma
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/mokymosi-spalvos-marijampoles-neaplenke
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Menininkų sambūris Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje  

http://ec.europa.eu/epale/lt/content/menininku-samburis-vilniaus-varpo-suaugusiuju-gimnazijoje 

 

27/12/2016  

Jolanta Čeponaitė, direktorė 

Jurgita Jackevičiūtė, dailės mokytoja 

Lapkričio 15 dieną, XVII-osios suaugusiųjų savaitės metu Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje 

dailės mokytojos Jurgitos Jackevičiūtės iniciatyva organizuota konferencija „Menų sintezės nauda 

besimokančiųjų motyvacijai stiprinti“. Konferencijoje kalbėta apie šiuolaikinio meno formas menų 

ugdymo procesuose, jų novatorišką jungimą su tautiniu identitetu, kitų kultūrų, egzistuojančių 

Lietuvoje, integravimu ir pažinimu per meninę raišką. 

Konferenciją pradėjo festivalio „Vilnius street art“ kuratorė, dailėtyrininkė Aušra Trakšelytė, kuri 

pasidalino įdomia patirtimi  apie festivalį, kuriame visuomenei pristatomas gatvės menas. 

Atskleistos gatvės meno ir graffiti menininkų intencijos. Apie visai kitokių priemonių naudojimą 

saviraiškai kalbėjo Lietuvos dailininkų sąjungos narė, tapytoja, Japonų kultūros namų įkūrėja, 

japoniško sodo Vilniaus centre sumanytoja ir kaligrafijos bei tušo meistrė – Dalia Dokšaitė. Ji 

papasakojo apie tapybą tušu – tai ilgo susikaupimo, idėjos subrandinimo ir „išnešiojimo“ menas, 

užtikrinto ir greito judesio popieriuje akimirka. Pristatydama savo kūrybos kelią ir gyvenimo būdą, 

menininkė akcentavo įsiklausymą į besiformuojančios asmenybės unikalumą ir puoselėjimą, savos 

ir Tolimųjų rytų kultūros bruožų jungimo svarbą asmenybės augimui. 

Vilniaus aukciono ir meno galerijos „Kunstkamera“ vadovė, menotyrininkė, kultūrologė Simona 

Makselienė aptarė, ko reiktų imtis norint pradėti formuoti asmeninę mano kūrinių kolekciją, kokie 

principai ir kokie meno rinkos dėsniai, kokiais būdais menas įsigyjamas, kaip įvertinamas bei 

parduodamas, kaip veikia aukcionai ir kodėl taip svarbu suprasti meno kūrinio meninę vertę. Apie 

dvasinę ir moralinę vertę per etninės kultūros pajautimą, ypatingai šiaudinių dangaus sodų svarbą 

šiuolaikiniam žmogui konferencijos klausytojams papasakojo Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų 

gimnazijos etninės kultūros mokytoja Loreta Lichtarovičienė. Pasidalinusi savo gerąja patirtimi ir 

praktiniais patarimais, mokytoja pateikė daugybę etninės kultūros pateikimo modelių. 

Konferencijoje siekta meno naudą suvokti keliais pjūviais, vienas iš požiūrių, kad menas 

nenuneigiamai turi terapinį aspektą. Kaip mokyklose galima naudoti dailės terapijos metodus 

pasisakė dailės kritikė, dailės mokytoja ekspertė, Lietuvos dailės sąjungos ir dailės terapijos 

taikymo asociacijos Tarybos narė, dailės terapeutė ir dailės terapijos taikymo Lietuvoje pradininkė 

– Aldona Dapkutė. Susirinkusieji galėjo tiesiog konferencijos metu pamėginti vieną terapinio 

pobūdžio metodą. Kokios veiklos numatomos naujai įsikursiančiame muziejuje (vietoje 

nebeveikiančio kino teatro „Lietuva“) pristatė Modernaus meno centro projektų vadovė, 

http://ec.europa.eu/epale/lt/content/menininku-samburis-vilniaus-varpo-suaugusiuju-gimnazijoje
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menotyrininkė Miglė Survilaitė. Konferencijos metu taip pat buvo galima pavartyti knygas, 

populiariai pristatančias meno istoriją, kurių leidyba taip pat užsiima centras. Dalyviams buvo 

pristatyta centro internetinė svetainė, kuri patogi naudoti menų pedagogams tiek vedant meno 

istorijos pamokas, tiek bendrai kalbant apie Lietuvos moderniųjų meną. Pristatyta „Kalbančių 

skulptūrų“ Vilniuje panaudojimo pamokose galimybė. Apie mokymąsi skirtingose erdvėse (ne vien 

tik klasėje) kalbėjo ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus edukacijos skyriaus vadovė Irina 

Pocienė, pabrėždama, jog kultūrų pažinimas per meną plečia ne tik menines kompetencijas, bet ir 

skatina toleranciją. Mokytojams pasiūlytos edukacinės programos atskleidė kiek daug galima veikti 

bendradarbiaujant su veikiančiomis šalia institucijomis, jų siūloma medžiaga. Tai sufleruoja, jog 

pamokos gali būti ne tik integruotos, bet ir vykti muziejuje. Tam pasiūlyti edukaciniai užsiėmimai 

literatūros, istorijos, dorinio ugdymo ir, žinoma, menų mokytojams, mokymai patiems 

pedagogams apie žydų tradicijas bei sakralinę dailę. Lietuvos dailės muziejaus meno pažinimo 

centras pristatė savo vykdomus projektus, tam buvo skirtas visas Daivos Banikonienės pranešimas. 

O konferenciją baigė menininkas praktikas, poetas, žurnalistas bei fotografas – Marius Morkevičius 

pristatydamas savo kūrybą kaip gyvenimo būdą, išlaisvinantį nuo varginančio darbo, atvėrinatį 

galimybes mėgautis atrasta kūrybiškumo jėga. Kalbėta, kad svarbu nevaržyti, neskubinti suaugusį 

mokinį rinktis meninę užduotį, pradžioje vertėtų atverti kuo daugiau pažinimo kelių paremtų 

praktika. 

Dailės mokytojai iš konferencijos skirstėsi pilni naujų minčių, idėjų ir galimybių naujai organizuoti 

savo pamokas. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės atgarsiai Telšiuose 

Rita Vargalytė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-telsiuose 

2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ Telšiuose  prasidėjo  Telšių 

suaugusiųjų mokyklos dailės mokytojos Aušros Sirutienės-Oreigės tapybos darbų parodos 

pristatymu - literatūrine popiete „Rudenėjanti moteris rudenį“.  Telšių suaugusiųjų mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja Sonata Albrikienė susirinkusius į popietę pakvietė paskaityti M. 

Martinaičio, J. Aisčio, V. Mykolaičio-Putino eiles ir paieškoti poezijos bei dailės sąskambių. O 

mokytoja A. Sirutienė visiems pasiūlė atlikti praktinę užduotį, kuri atskleis, kaip kiekvienas dalyvis 

jaus žodžio ir paveikslų nuotaikos spalvas. Dalyviai mielai įsitraukė į šį intelektualų žaidimą: skaitė 

eilėraščius, komentavo parodos paveikslus, savo įžvalgas siedami su asmeninėmis patirtimis.  Tai 

jau trečiasis tokio pobūdžio renginys, tampantis suaugusiųjų mokymosi savaitės Telšiuose tradicija. 

Šių metų Suaugusiųjų mokymosi savaitė stebino renginių įvairove ir gausa. Telšių rajono 

suaugusiųjų švietimo teikėjai  paruošė bent dvi dešimtis įvairiausių renginių, nuo rankdarbių iki 

užsienio kalbų mokymosi. Ypač gausiai lankytojų sulaukė VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-telsiuose
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centro praktikumai: ,,Elektroninio pašto ir Facebook paskyros susikūrimas“;  ,,Socialinio tinklo 

Facebook galimybės“; Žemaičių muziejaus ,,Alka“ edukacinis užsiėmimas ,,Realus ir virtualus 

muziejus“; Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro praktinis užsiėmimas 

,,Suaugusiųjų streso mažinimas, naudojant naujausias technologijas“. 

Suaugusiųjų mokymosi renginių Telšiuose organizatoriai džiaugiasi, kad pasiūlyti užsiėmimai buvo 

aktualūs ir naudingi  vyresnio amžiaus miesto bendruomenės nariams,  kad Telšių miesto 

gyventojai domisi naujausiomis technologijomis, atveria duris, langus, protus ir širdis pažinimui. 

2016 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės atgarsiai Šilalėje  

Rita Vargalytė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-silaleje 

Atsiliepdama į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kvietimą burtis į septynioliktąją 

suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba pakvietė 

rajono bendruomenę  savo mokymosi spalvų  ieškoti įvairiuose renginiuose. 

Kaip teigė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Bukauskytė,  2016 m. Suaugusiųjų 

mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo Šilalės 

trečiojo amžiaus universiteto (TAU) dalyvės Irenos Bukauskienės ruoštų kūrybinių darbų paroda 

„Aprangos ir interjero detalės“, kuria grožėtis galėjo visi rajono gyventojai. 

Lapkričio 15 d. Šilalės suaugusiųjų švietėjai dalyvavo regioniniame seminare „Suaugusiųjų 

skaitmeninis raštingumas, verslumas ir užimtumas" Telšių švietimo centre, kurio metu buvo 

pristatytos PIAAC tyrimo išvados, diskutuota, kaip šio tyrimo kontekste reikėtų organizuoti 

suaugusiųjų švietimą ateityje, kaip panaudoti „Epale“ platformą, tobulinant suaugusiųjų švietimo 

kokybę. O  vakare  Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko vakarinė meno terapija, kurios  metu 

dalyviai turėjo galimybę atgaivinti tai, kas seniai buvo pamiršta, atrasti save kitoje veikloje nei 

įprastai - dailėje. Tą vakarą buvo galima atitrūkti nuo įprastų dienos darbų ir skirti laiko sau.  

Užsiėmimą vedė Indrė Bukauskytė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.  Lapkričio 16 

dieną Šilalės švietimo pagalbos specialioji pedagogė Giedrė Mikaitytė ir psichologė Viktorija 

Kvietkuvienė skaitė paskaitą „Suaugusiųjų mokymosi stiliai“ Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

bendruomenei. Paskaitos metu klausytojai turėjo galimybę nusistatyti savo vyraujantį mokymosi 

stilių bei išgirsti patarimų, kaip lengviau ir greičiau išmokti naujų dalykų. 

Tęsdami suaugusiųjų mokymosi savaitę, lapkričio 17 d. Šilalės rajono Upynos ir Bijotų TAU grupių 

klausytojai paskaitoje „Mokymosi spalvos“ susitiko su lektoriais – suaugusiųjų mokymosi 

ekspertais A. Bėkšta ir V. Lukošūnienė. Taip pat dalyvavo parodoje „Mūsų džiaugsmai ir spalvingi 

atradimai“ bei lietuviškos arbatos gėrimo ceremonijoje, sveiko maisto degustacijoje. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-atgarsiai-silaleje
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Šilalės suaugusiųjų bendruomenė Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu turėjo puikių galimybių 

pažvelgti  į mokymąsi kitomis akimis, atrasti įvairiaspalvį mokymosi pasaulį. 

„Mokymosi spalvos“ Marijampolės neaplenkė  

Aušrinė Česnulienė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/mokymosi-spalvos-marijampoles-neaplenke 

Jau tapo tradicija, kad lapkričio mėnesį viena savaitė skiriama išskirtinai suaugusiųjų mokymuisi. Šį 

lapkritį jau 17-ą kartą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva organizuota suaugusiųjų 

mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos” nepaliko abejingų ir Marijampolėje.  

Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu Marijampolėje įvyko ne vienas renginys, skirtas formaliojo ir 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams, vykdytojams bei besimokantiems 

suaugusiems. Vienas jų – konferencija „Kartų mokymosi atspalviai”. 

Pavadinimas „Kartų mokymosi atspalviai“ atsirado ne veltui - konferencijos atidaryme dalyvavo 

projekto „Kartų bendravimo kultūra  ir santykiai“ dalyviai – suaugusieji bei vaikai, kurie 

susirinkusiems dovanojo muzikinį sveikinimą. Apie projekto idėją, tikslus bei rezultatus 

konferencijos dalyviams papasakojo projekto vadovė, Marijampolės kolegijos lektorė, 

Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto dekanė Audronė Putauskienė. Pranešėja pasakojo, kad 

programos tikslas buvo suteikti senjorams teorinių ir praktinių psichosocialinių žinių, siekiant 

formuoti konstruktyvaus bendravimo šeimoje nuostatas. Užsimezgusią draugystę tarp kartų įrodė 

dvi netikėtos auditorijai pranešėjos – penktokė Indra bei senjorė Jūratė. 

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas aktyviai veikia puoselėjant suaugusiųjų švietimą, tad 

universiteto direktorė Ona Sakalauskienė mielai sutiko pasidalinti ilgamete patirtimi ir aptarti 

neformaliojo švietimo Trečiojo amžiaus universitete reikšmę bei naudą. Ši organizacija 

Marijampolėje veikia jau 12-ti metai ir šuo metu vienija daugiau nei 750 studentų-senjorų. 

Įpusėjus konferencijai, visi kartu darėme akių mankštą. Kaip atsipalaiduoti ir pailsinti pavargusias 

akis mus mokė Marijampolės sav. Visuomenės sveikatos biuro specialistė Aušra Ralytė.  Ji patarė 

tokią akių mankštą daryti kasdien, ypač po darbo kompiuteriu. 

Po pertraukėlės „Epale” koordinatorė Marijampolėje Aušrinė Česnulienė konferencijos dalyvius 

supažindino su Europos suaugusiųjų švietimo platforma „Epale“, jos privalumais, teikiamomis 

galimybėmis. Buvo aptarti Lietuvos gyventojų įgūdžiai ir ką apie juos atskleidė Suaugusiųjų įgūdžių 

tyrimo (PIAAC) rezultatai. Klausytojams buvo malonu išgirsti, jog Lietuvoje suaugusiesiems 

būdingas vidutinis raštingumo ir aukštesnis už vidutinį matematinio raštingumo lygis. Tačiau 

dalyviams nerimą sukėlė faktas, kad problemų sprendimas technologijų pagalba išplėtotas 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/mokymosi-spalvos-marijampoles-neaplenke
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mažiausiai ir kad didelė dalis lietuvių neturi jokios darbo kompiuteriu patirties arba elementarių 

darbo kompiuteriu įgūdžių. 

Konferencija „Kartų mokymosi atspalviai“ suteikė naujų žinių apie „Epale“ platformos galimybes 

suaugusiųjų švietėjams ir atskleidė Suaugusiųjų įgūdžių tyrimo (PIAAC) duomenis. Ši konferencija, 

tai dalinimasis gerąja patirtimi, idėjomis, galimybė pabūti bendraminčių būryje bei proga 

pasidalinti savo mokymosi atspalviais. Konferenciją baigėme susikaupimu - akimirkai pamiršome 

skubėjimą, nepabaigtus darbus ir klausėmės Marijampolės TAU studentės-senjorės Loretos 

atliekamos giesmės. 

                   

             

Muzikinės mokymosi spalvos  

Violėta Deksnienė, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro neformalaus švietimo 

organizatorė, projekto koordinatorė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/muzikines-mokymosi-spalvos 

Lapkričio 14 d. Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vyko popietė-koncertas "Muzikinės 

mokymosi splavos". Spalvingas muzikinis vakaras  užpildė dalyvių širdis įvairiomis emocijomis ir 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/muzikines-mokymosi-spalvos
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prisiminimais. Renginyje dalyvavo Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė“, Rokiškio 

lopšelio-darželio „Varpelis“ vokalinis moterų ansamblis „Svaja“ ir Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro bendruomenė. Skambėjo įvairių stilių ir žanrų dainos. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitei skirtame renginyje kvietėme atrasti kažką individualaus, įsiklausyti į 

skambančios muzikos garsus, pabūti su savimi, sustoti lekiančioje kasdienybėje ir  pastebėti tai, kas 

vyksta šalia. Atrasti mokymosi sėkmę pavyksta ne visada. Tam prireikia nemažai ryžto, užsispyrimo, 

padrąsinimo ir gerosios patirties sklaidos. Tai iliustravome parodę filmuką „Mokymosi spalvos“. 

Nuoroda į filmuką „Mokymosi atradimas“ https://youtu.be/9EMH_a4xoOQ (link is external) 

   

   

 

Rudenišką Alytų nuskaidrino Suaugusiųjų mokymosi savaitės forumas ,,Mokymosi spalvos“  

Audronė Venckūnienė, Alytaus muzikos mokyklos kanklių mokytoja metodininkė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/rudeniska-alytu-nuskaidrino-suaugusiuju-mokymosi-

savaites-forumas-mokymosi-spalvos 

Lapkričio 11 d. Alytaus miesto teatre vyko suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ 

forumo atidarymas. Tai laikas, kai suartėja žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, 

https://youtu.be/9EMH_a4xoOQ%20(link%20is%20external)
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/rudeniska-alytu-nuskaidrino-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/rudeniska-alytu-nuskaidrino-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos
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tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta. Forume buvo aptarta pagrindinė suaugusiųjų mokymosi 

savaitės idėja – kaip surasti mokymosi džiaugsmą ir žavesį bei suteikti mokymuisi spalvų. 

Apžvelgta, kokį poveikį mokymasis turi asmeniniam ir viešajam gyvenimui, kokius iššūkius 

mokymasis padeda įveikti. 

Forumą sveikino Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis 

Valūnas, svečias iš Italijos, „Epale“ ekspertas dr. Carlo Smaldone Villani. Suaugusiųjų švietimo 

asociacijos prezidentė dr. Vilija Lukošiūnienė iš visos Lietuvos susirinkusius suaugusiųjų švietėjus ir 

besimokančiuosius padrąsino mokytis ir šviestis kiekvieną dieną, atrasti mokymosi įkvėpimą ir 

patiems kurti. 

Pranešėjai – Lietuvos žurnalistas, laidų vedėjas, vertėjas ir rašytojas Andrius Tapinas, Alytaus dailės 

mokyklos direktorius Redas Diržys pasidalijo mokymosi, vieno iš svarbiausių gyvenimo įprasminimo 

būdų,  įžvalgomis, papasakojo savo gyvenimo sėkmės istorijas, apie mokymosi įtaką karjerai ir 

asmeniniam gyvenimui. Forumo metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė Dailės ir Muzikos 

mokyklų mokytojai, veikė stendai su informacine medžiaga apie suaugusiųjų švietėjus ir jų 

vykdomus projektus.   

Alytaus muzikos mokykla teminėse ekspozicijose konferencijos dalyvius supažindino su Alytaus 

muzikos mokyklos suaugusiųjų muzikos mėgėjų mokymosi programa, projektine veikla, o 

kūrybinėse mokymosi dirbtuvėse pristatė „Erasmus+“ projekto ,,Technologinis, kalbinis ir emocinis 

raštingumas“ menines veiklas. Dalyviai per trumpą laiką išmoko kelių muzikos instrumentų 

pavadinimus anglų kalba, sukūrė poetines miniatiūras, kurias pristatė susirinkusiems. 

Konferencijoje buvo apžvelgtos naujos suaugusiųjų švietėjų galimybės bendradarbiauti skleidžiant 

suaugusiųjų mokymosi idėjas projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. 

„Epale“ andragogo nominacija suteikta Alytaus muzikos mokyklos direktorei dr. profesorei Aldonai 

Vilkelienei. 

Informacija regioninėje, vietinėje spaudoje ir įstaigų socialiniuose tinkluose 

Alytus 

Alytaus muzikos mokykla 

http://alytausmuzika.lt/index.php/188-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės forumas ,,Mokymosi spalvos“ 

Lapkričio 11 d. Alytaus miesto teatre vyko suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ 

forumo atidarymas. Tai laikas, kai suartėja žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, 

tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta. Forume buvo aptarta pagrindinė suaugusiųjų mokymosi 

http://alytausmuzika.lt/index.php/188-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos
http://alytausmuzika.lt/index.php/188-suaugusiuju-mokymosi-savaites-forumas-mokymosi-spalvos
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savaitės idėja – kaip surasti mokymosi džiaugsmą ir žavesį bei suteikti mokymuisi spalvų, kokį 

poveikį mokymasis turi bet kuriai asmeninio ir viešojo gyvenimo sričiai, kokius iššūkius 

mokymasis padeda įveikti.  

Forumo pranešėjai Lietuvos žurnalistas, laidų vedėjas, vertėjas ir rašytojas Andrius Tapinas, 

Alytaus dailės mokyklos direktorius Redas Diržys pasidalino mokymosi – vieno iš kelių gyvenimo 

įprasminimo būdų – įžvalgomis, papasakojo savo gyvenimo sėkmės istorijas, apie mokymosi įtaką 

karjerai ir asmeniniam gyvenimui. 

Alytaus muzikos mokyklos direktorė dr. profesorė Aldona Vilkelienė, pavaduotoja ugdymui Undinė 

Pinkevičienė, mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė teminėse ekspozicijose konferencijos 

dalyvius supažindino su Alytaus muzikos mokyklos suaugusiųjų muzikos mėgėjų mokymosi 

programa, projektine veikla, o kūrybinėse mokymosi dirbtuvėse pristatė Erasmus+ projekto 

,,Technologinis, kalbinis ir emocinis raštingumas“menines veiklas. 

Konferencijoje buvo apžvelgtos suaugusiųjų švietėjų galimybės bendradarbiauti skleidžiant 

suaugusiųjų mokymosi idėjas projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. 

„Epale“ andragogo nominacija suteikta Alytaus muzikos mokyklos direktorei dr. profesorei Aldonai 

Vilkelienei. 

     

 

  

http://alytausmuzika.lt/images/mokymosi_spalvos/DSC_1300.jpg
http://alytausmuzika.lt/images/mokymosi_spalvos/DSC_1409.jpg
http://alytausmuzika.lt/images/mokymosi_spalvos/DSC_1630.jpg
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DzūkijaInfo  

http://dzukijainfo.lt/reikia-tobuleti-jei-norime-buti-reikalingi/ 

2016-11-11  

Reikia tobulėti, jei norime būti reikalingi 

     

Alytuje vyko visoje Lietuvoje vykstančios suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ 

atidarymas. Sveikindamas jos dalyvius Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė 

pasikeitusiu požiūriu į mokymąsi visą gyvenimą ir palinkėjo visiems nenustoti tobulėti. 

Meras A. Vrubliauskas, vicemeras Arvydas Balčiūnas, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėja Česlova Mocevičienė apžiūrėjo Alytaus profesinio rengimo centro, kraštotyros 

muziejaus, kolegijos ir kitų dalyvių stendus. 

Meras, sveikindamas konferencijos dalyvius, pažymėjo, kad rajone suaugusiųjų mokymasis 

populiarėja, ypač tuo rūpinasi bendruomenės, mokyklos, kultūros centrai. Svarbiausia, anot jo, kad 

pasikeitė žmonių požiūris į mokymąsi visą gyvenimą. „Anksčiau ta žinia buvo priimama skeptiškai – 

koks čia mokymasis, kai jau turiu diplomą. Dabar žmonės supranta, kad reikia mokytis, o 

mokydamiesi suteikia savo gyvenimui spalvų, sutinka draugų, bendrauja, įgyja naujos patirties. Tai 

sąlygoja mūsų santykius bet kuriame amžiaus tarpsnyje“, – sakė meras A. Vrubliauskas. Alytaus 

rajono savivaldybės vadovas konferencijos dalyviams palinkėjo vienas kitą praturtinti, siekti 

mokytis ir nenustoti tobulėti. 

2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, 

praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Savaitės 

renginiai vyks visoje Lietuvoje. Mokymosi savaite Alytuje rūpinasi LSŠA Alytaus skyrius 

bendradarbiaudamas su Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės 

partnerystės platforma. 

Parengta pagal Alytaus r. sav. informaciją 

http://dzukijainfo.lt/reikia-tobuleti-jei-norime-buti-reikalingi/
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Alytaus profesinio rengimo centras 

http://www.aprc.lt/node/3284 

 

Suaugusiųjų švietimo savaitė 

2016/11/28 - 14:29 įrašė Geraldas Miglinas 

2016 m. lapkričio 14-20 dienomis visoje Lietuvoje vyko septynioliktoji suaugusiųjų švietimo 

savaitė ,,Mokymosi spalvos“- laikas, kai suartėja žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis 

kitus, tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta. Savaitės atidarymo forumas vyko lapkričio 11 d. 

Alytaus miesto teatre. Mūsų centras pristatė savo veiklą teminėje ekspozicijoje „ Užimtumo 

didinimas“, konsultavo forumo dalyvius apie rengiamas tęstinio profesinio mokymo profesijas, 

eksponavo mokinių darbus, atliktus praktinio mokymo metu. 

Pagrindinė suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja – kaip surasti mokymosi džiaugsmą ir žavesį bei 

suteikti mokymuisi spalvų, suprasti, kokį poveikį mokymasis turi bet kuriai asmeninio ir viešojo 

gyvenimo sričiai, kokius iššūkius mokymasis padeda įveikti. 

Visą savaitę APRC paslaugų verslo skyriuje vyko renginiai: projektas ,,Spalvų kalba: integruota 

kūrybinė edukacija suaugusiems“, paskaitą ,,Eko tekstilė“ skaitė profesijos mokytoja R. 

Skendelienė, plataus profilio kirpėjų specialybės mokinės su profesijos mokytojomis I. Šmitiene ir 

J. Dumbliauskiene pravedė praktinį užsiėmimą ,,10 patarimų, kaip išsaugoti sveikus plaukus“. 

Didelio susidomėjimo sulaukė mokytojų E. Maceikaitės ir D. Struckienės vedamas floristikos 

užsiėmimas ,,Paslapčių dėžutė“. Visos dalyvės pabandė pagaminti po dovanų dėžutę suvenyrams ir 

ją dekoruoti. 

Manikiūro mokymo programos mokinės ir profesijos mokytoja J. Šliūželienė vedamame 

praktikume ,,Puoselėkime rankas šaltuoju metų laiku“ dalyvių rankoms atliko parafino voneles, 

rankų pilingą, masažą, supažindino su rankų priežiūros taisyklėmis bei naudojamomis medžiagomis  

Džiugu, kad suaugusiųjų švietimo savaitėje mūsų tęstinio profesinio mokymo mokiniai buvo ne tik 

klausytojai ir žiūrovai, bet ir praktikumų vedėjai bei aktyvūs dalyviai. Tai buvo puiki galimybė 

susipažinti su kitomis profesijomis, pajausti jų patrauklumą, atrasti savo naujus gebėjimus. 

       

http://www.aprc.lt/node/3284
http://www.aprc.lt/sites/aprc.lt/files/100_2695.JPG
http://www.aprc.lt/sites/aprc.lt/files/20161118_134955.png
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Alytaus rajonas    

  

http://www.danielius.net/category/dzukija 

Parengė Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos mokinių taryba 

2016 m. lapkričio 14 – 20 d. vyko 17-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. 

Lapkričio 11 d. Alytaus miesto teatre  įvyko iškilmingas savaitės atidarymo forumas, kurio garbės 

svečiai buvo Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, Alytaus rajono meras Algirdas 

Vrubliauskas, žurnalistas, laidų vedėjas ir rašytojas Andrius Tapinas ir kt.  

Pivašiūnųgimnaziją forume atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Venčkauskaitė. 

Renginiais gausioje Suaugusiųjų mokymosi savaitės programoje buvo ir Pivašiūnų gimnazijos 

organizuojami renginiai. Lapkričio 14 d. gimnazijoje prasidėjo Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

tikslų aptarimu ir ,,spalvotu‘‘ kapelijos ,,Griežliukė‘‘ koncertu, mūsų etnografinio regiono Dzūkijos, 

tautinių drabužių pristatymu.Gimnazijoje visą savaitę vyko renginiai, ,,skraidė‘‘ balti tolerancijos 

balandžiai, vyko spalvotos pradinių klasių pamokos, kuriose galėjo dalyvauti ir kartu su savo 

vaikučiais mokytis tėvai. Pivašiūnų seniūnijos bendruomenės nariai, gimnazijos bendruomenė,.  

mokinių tėvai, dalyvavo kūno kultūros spalvotuose užsiėmimuose. Na, o paskutinę Suaugusiųjų 

mokymosi savaitės dieną buvo eksponuojama drožybos darbų paroda, šių darbų autorė II 

gimnazijos klasės mokinė A. Čyžiūtė, visi galėjo pasimokyti ,,spalvotos‘‘ drožybos. 

Aktyviai dalyvavo renginyje klasių auklėtojos ir jų auklėjamosios klasės, kiekviena klasė pristatė 

patiekalus, kuriuos gamino kartu su tėvais, mokiniai pristatė patiekalų receptus, vaišino renginio 

dalyvius. Suaugusiųjų mokymosi savaitės užbaigimą vainikavo Pivašiūnų amatų centro darbuotojų 

S. Čižauskienės, M. Stanevičienės, V. Franckevičius liaudiškos dainos koncertas, dzūkiškos grikių 

,,Babkos‘‘ recepto pristatymas-aptarimas ir degustacija. 

Pivašiūnų gimnazijoje mokymosi savaitės metu mes bandėme sustabdyti nuolatinį skubėjimą, 

atverti duris, langus, protus ir širdis pažinimui, pažvelgti į mokymąsi kitomis akimis, atrasti 

įvairiaspalvį mokymosi pasaulį, dalintis spalvotais atradimais apie iššūkius, su kuriais susiduria 

suaugusiųjų bendruomenė, mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti, mokymosi 

atradimus ir sėkmę, mokymosi žavumą ir patrauklumą, mokymąsi kaip šventę visose mokymosi 

visą gyvenimą srityse.  

  

http://www.danielius.net/category/dzukija
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Druskininkai  

 

http://www.manodruskininkai.lt/uncategorized/suaugusiuju-mokymosi-ir-svietimo-savaite-subure-

bendravimui-ir-patirciu-mainams/ 

Parengė Ramunė Žilienė 

Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitė subūrė bendravimui ir patirčių mainams 

Druskininkai lapkričio 14-20 dienomis aktyviai įsiliejo į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

organizuotą Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitę „Mokymosi spalvos“. 40-yje savivaldybių iš 

viso inicijuota apie 700 renginių.  

Renginiuose, organizuotuose, bendradarbiaujant su įvairiomis suaugusiųjų švietimo, kultūros, 

bendruomeninėmis institucijomis, šiemet dalyvavo itin gausus būrys įstaigų ir organizacijų. 

 

Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės renginiai vyko įvairiose erdvėse/Roberto Kisieliaus ir 

Švietimo centro archyvo nuotraukos.  

 Druskininkuose įdomius renginius organizavo Jaunimo užimtumo centras, M. K. Čiurlionio meno 

mokykla, Turizmo ir verslo informacijos centras, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Miesto 

muziejus, Viešoji biblioteka, Trečiojo amžiaus universitetas, „Bočiai“, „Kamštelių vajus 

Druskininkuose“, Viečiūnų bendruomenė „Versmė“. Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės 

renginius koordinavo Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Druskininkų 

švietimo centras. 

http://www.manodruskininkai.lt/uncategorized/suaugusiuju-mokymosi-ir-svietimo-savaite-subure-bendravimui-ir-patirciu-mainams/
http://www.manodruskininkai.lt/uncategorized/suaugusiuju-mokymosi-ir-svietimo-savaite-subure-bendravimui-ir-patirciu-mainams/
http://www.manodruskininkai.lt/wp-content/uploads/2016/11/suaugusiuju-svitimas.jpg
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Apie suaugusiųjų mokymosi aktualijas diskutuota Druskininkų švietimo centre praėjusį 

penktadienį, prie apskritojo stalo buvo aptarti bei apibendrinti ir Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo 

savaitės renginiai. Aptarime dalyvavo įvairių įstaigų ir visuomenės atstovai. Druskininkų švietimo 

centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja Snieguolė Stravinskienė pasidžiaugė, kad 

druskininkiečiai domėjosi ir lankėsi Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo  savaitės renginiuose. S. 

Stravinskienė padėkojo visoms įstaigoms ir organizacijoms, prisidėjusioms prie šios gražios 

iniciatyvos: „Tikiu, kad įvairaus amžiaus, poreikių ir pomėgių, skirtingą profesinę ir gyvenimiškąją 

patirtį turinčių druskininkiečių susitikimai buvo visokeriopai naudingi: nauja patirtis, žinios, 

bendravimas, geros emocijos.“ 

Viena iš Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės idėjų – skatinti nuolatinę kaitą nuo nežinojimo 

link žinojimo, nuo nemokėjimo link patyrimo. Tačiau, kaip patikino Druskininkų švietimo centro 

direktorius Vytautas Gintutis, veikla, kuri inicijuojama jau ne vienerius metus Druskininkuose 

vykdomos Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu, yra nuolatinė. Druskininkuose gausu įvairių 

suaugusiųjų mokymuisi ir švietimui palankių erdvių, o Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės 

metu pagerbiami žmonės, kurie dirba bendruomenėse, įstaigose, visuomeninėse organizacijose, 

kaupia ir skleidžia žinias, mokosi patys ir mokosi kitus: „Visa veikla, kuri susijusi su aktyviu 

suaugusiųjų žmonių gyvenimu, yra susijusi su suaugusiųjų švietimu: bibliotekose vyksta įvairiausi 

susitikimai, aptarimai, visuomenės sveikatinimo įstaigose propaguojama sveika gyvensena ir 

įpročiai, muziejuose organizuojami įvairiausi renginiai bei edukaciniai užsiėmimai, net ir virtualioje 

erdvėje, kai įvairių tinklaraščių kūrėjai dalinasi informacija, idėjomis, kviečia įvairioms 

iniciatyvoms.“ 

Gintutis atkreipė dėmesį, kad suaugusiųjų švietime masiškumas nėra svarbiausias dalykas, 

svarbiausia, kad šioje srityje kaskart ieškotume ir naujų mokymosi, bendruomenės susibūrimo 

formų, – Švietimo centras atviras iniciatyvoms. 

Apibendrindama diskusiją, Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Diana Brown sakė, jog, kalbant apie suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vertėtų išskirti 

dvi jo sritis. Viena – susijusi su veikla, kuri konkrečiam žmogui įdomi, kuria jis domisi, ir kurioje 

jam galbūt atsiveria savirealizacijos galimybė: „Kita, ne mažiau svarbi suaugusiųjų švietimo sritis, 

yra susijusi su suaugusiųjų švietimo priemonėmis, skiriamomis ir naudojamomis žmogui įgyjant 

naujų darbo įgūdžių ar jam siekiant persikvalifikuoti, pakeisti profesiją. Tačiau bendras 

neformaliojo, suaugusiųjų švietimo tikslas yra informacijos, žinių prieinamumo didinimas žmogui. 

Toks buvo ir pagrindinis Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės tikslas, kurį mes, 

organizatoriai, kėlėme, nuoširdžiai norėdami atliepti druskininkiečių bendruomenės lūkesčius.“ 
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Gargždai (Banga) 

 

http://www.gargzdai.lt/suaugusiesiems-edukaciniu-uzsiemimu-gausa/ 

Vida VALAITYTĖ-IVAKHNENKO 2016-11-12 

Suaugusiesiems – edukacinių užsiėmimų gausa 

„Įdomiai gyvenu, lankau TAU užsiėmimus“, – prasitarė parduotuvėje sutikta Janina Skulskienė, 

Dvasinio tobulėjimo ir psichologijos fakulteto klausytoja. Išties aktyviems senjorams nėra kada 

liūdėti. Klaipėdos rajono švietimo centras kartu su partneriais pirmą kartą organizuoja 

suaugusiųjų mokymosi savaitę Klaipėdos rajone, kuri atitinka tradicinės Nacionalinės suaugusiųjų 

mokymosi savaitės temą „Mokymosi spalvos“. Lietuvoje tokia savaitė vyksta jau 17 kartą. 

„Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių planas aptartas Klaipėdos rajono švietimo centre spalio 17 

d. bendradarbiaujančių įstaigų pasitarime „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kryptys Klaipėdos 

rajono savivaldybėje“. Pasitarime aptartas rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau NSŠ) 

2016 m. plano įgyvendinimas, susitarta dėl gairių rengiant bendrą NSŠ planą 2017 m.“, – „Bangai“ 

kalbėjo Ramutė Sirutienė, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė.  

Į suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius kviečiami ne tik TAU studentai, bet ir visi norintieji 

juose dalyvauti rajono gyventojai. Anot direktorės, mokytis – niekada ne vėlu, o susirinkti į 

edukacinius užsiėmimus, aktualias paskaitas, susiburti į vakarus su muzikantais ir dainininkais niūrų 

rudenį – tikra atgaiva žmogaus būčiai. Suaugusiųjų mokymosi savaitės rengėjai tiki, kad savaitės 

renginiuose kiekvienas atras sau įdomų užsiėmimą. 

Anot R. Sirutienės, nuo 2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo centrui buvo deleguota 

suaugusiųjų švietimo rajone koordinavimo funkcija. „Nors ir trumpa darbo patirtis šioje srityje, 

bet nuteikia optimistiškai. NSŠ bendradarbiaujančios įstaigos – Gargždų kultūros centras, Gargždų 

J. Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų krašto muziejus, Klaipėdos rajono amatų centras, Klaipėdos 

rajono sveikatos biuras – turi daug minčių ir gerų idėjų, kad mokymosi spalvomis išsiskleistų ne tik 

suaugusiųjų mokymosi savaitė, bet ir visi metai“, – kalbėjo direktorė. 

„Lapkričio 14 d. vyks užsiėmimai Gargždų J. Lankučio viešojoje bibliotekoje „Pažintis su naujomis 

technologijomis“. Po užsiėmimų su bibliotekininkais laukia vakaras Gargždų „Kranto“ pagrindinėje 

mokykloje su folkloro ansambliu „Kveitys“ arba linijinių šokių užsiėmimai Gargždų „Minijos“ 

progimnazijos pradinių klasių korpuse. 15 d. į tradicinių liaudies šokių vakarą „Šakumbruzdis“ 

Gargždų kultūros centre kviečia folkloro ansamblis „Cyrulelis“. 16 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biure suplanuota paskaita „Pirmoji pagalba įvairiose situacijose ir suaugusio 

žmogaus gaivinimas“. 17 d. – kūrybinės dirbtuvės. Priešpiet edukacinis užsiėmimas „Duonos 

http://www.gargzdai.lt/suaugusiesiems-edukaciniu-uzsiemimu-gausa/
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kepimas“ Klaipėdos rajono amatų centre Veiviržėnuose, vakare – „Papuošalų iš odos gamyba“ 

Švietimo centre. 18 d. bibliotekoje vyks paskaita „Kaip lavinti atmintį?“ – į renginius rajono 

suaugusiuosius kviečia suaugusiųjų mokymo savaitės koordinatoriai ir partneriai. 

Išsamesnės informacijos apie registraciją į renginius ir jų lektorius bei vedėjus ieškokite Klaipėdos 

rajono švietimo centro tinklalapyje www.krsc.lt. 

Gargždai  

  

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija lapkričio 15 d. 

http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/9468-vaik-literaturos-skyriuje-suaugusi-j-pazintis-su-

naujomis-technologijomis 

Parašė Ernesta Strakšytė  

Vaikų literatūros skyriuje – suaugusiųjų pažintis su naujomis technologijomis  

Pirmadienį, lapkričio 14 dieną, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 

prasidėjo jau 17-ą kartą Lietuvoje vykstanti suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. 

Šią savaitę rajone inicijavo Klaipėdos rajono švietimo centras.  

Pirmasis renginys – J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vykusios pamokos, 

kvietusios susipažinti su naujomis technologijomis bibliotekoje. Pirmadienį nuo 10 iki 18 val. vyko 

interaktyvios pamokos netradicinėje aplinkoje, bibliotekoje, naudojantis interaktyvia lenta. Kaip 

pasakojo bibliotekos direktoriaus pavduotoja Diana Ciparienė, tokia lenta – vienintelė Gargžduose. 

Lenta ir interaktyvių pamokų paketas įsigyti pagal Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir 

projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansuojamą projektą „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje 

„Atrask savo saviraiškos kodą“. Ir įranga, ir interaktyviomis pamokomis, skirtomis 1–9 klasių 

mokiniams, kviečiami naudotis rajono mokytojai ir mokiniai. Bibliotekos darbuotojai visada 

pasiruošę atsakyti į visus kilusius klausimus, išmokyti naudotis naujomis technologijomis.  

Interaktyvią pamoką suaugusiems pradėjo Informacinio skyriaus vedėja Živilė Markutė-Armalienė. 

Ji pristatė bibliotekos teikiamas paslaugas, internetinę svetainę, kurioje galima užduoti klausimus 

bibliotekininkams, su jais bendrauti, demonstravo, kaip reikėtų naudotis interaktyvia lenta.  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Marytė Jacikienė pasakojo apie LIBIS (Lietuvos integrali 

bibliotekų informacijos sistema) elektroninį knygų katalogą, knygų išdavimą, elektronines knygas. 

Kad būtų galima naudotis visomis bibliotekos paslaugomis, bibliotekos darbuotojai rekomenduoja 

http://www.krsc.lt/
http://mano-gargzdai.lt/
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įsigyti bendrą LIBIS skaitytojo pažymėjimą, kuris galioja iki gyvenimo galo visoje Lietuvoje. 

Skaitytojo pažymėjimo duomenis reikia atnaujinti tik tuomet, jei kortelė 5 metus nenaudojama.  

Bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas pristatė elektroninių knygų skaityklės privalumus. 

Biblioteka turi dvi knygų skaitykles, kurias galima išbandyti ar tiesiog skaityti elektronine knygas 

vietoje. Vienoje skaityklėje įrašytos 984 knygos. Direktorius atkreipė dėmesį, kad skaitykles patogu 

naudoti keliaujant, taip pat jei norima nešiotis knygas su savimi ar prieš miegą, nes šviečiantis 

ekranas leidžia skaityti ir tamsoje.  

Su vykdomomis internetinėmis bibliotekos transliacijomis supažindino Vyresnysis bibliotekinių 

procesų atomatizavimo inžinierius Danielius Lima. Dėka vykdomo projekto „Biblioteka be sienų“ J. 

Lankučio viešoji biblioteka įsigijo kameras, mikrofonus, pultus, filialai taip pat gavo įrangą, 

reikalingą transliacijoms stebėti: kolonėles, projektorius, kompiuterius. Visi žmonės, kurie negali 

atvykti į Gargždus, visuomet gali stebėti vykstančių renginių tiesiogines transliacijas internetu ar 

bibliotekos filialuose.  

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė pristatė pamokas, edukacinius žaidimus ir 

pakvietė visus norinčius išnaudoti bibliotekos suteikiamą galimybę naudotis interaktyvia lenta nuo 

9 iki 18 val. Suaugusieji kartu su vaikais ar draugais gali tikrinti savo žinias, žaisti, spręsti 

kryžiažodžius, šokti, dainuoti, peržiūrėti nuotraukas, filmukus. Bibliotekos savanorė Sandra 

pamokė, kaip reikėtų ekrane žaisti šaškėmis. Svarbu paminėti, kad visas ekranas yra valdomas 

rankomis, o ant jo rašoma pirštais arba specialias rašikliais.  

Pamokos pabaigoje Vaikų literatūros skyriaus vedėjos pavaduotoja informacijai ir edukacijai Albina 

Ananjeva pristatė virtualiąja realybe papildytą knygą apie visų etnografinių regionų lopšines. Į 

knygą nukreipus išmanųjį prietaisą su specialia programėle, ekrane iškyla žmogeliukas, 

dainuojantis tam tikram etnografiniam regionui būdingą lopšinę. Interaktyvią knygą galimą įsigyti 

knygynuose, o ją apžiūrėti, išbandyti, pasiklausyti lopšinių galima ir bibliotekoje.  

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. 

Ciparienė paragino rajono žmones atvykti su šeimomis, kolegomis į biblioteką, susipažinti su 

naujomis technologijomis, užsiimti įvairia interaktyvia veikla, gerai praleisti laiką su artimaisias. 

Bibliotekoje visada laukia specialistai, pasirengę ne tik informuoti, bet ir išmokyti ar padėti.  

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ renginiai vyks visą savaitę. 
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Jurbarkas 

Jurbarko rajono savivaldybės tinklapis https://www.jurbarkas.lt/index.php?1831439482  

2016-11-16 

Savivaldybės vadovai dalyvavo paskaitoje „Šiandieninis vadovas – vedlys, įkvėpėjas ar ....“  

2016 m. lapkričio 15 d. Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje vyko Jurbarko švietimo centro 

organizuotas vienas iš 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių – paskaita Jurbarko rajono 

įstaigų ir įmonių vadovams apie vadovo vaidmenį formuojant šiandieninę komandą, motyvaciją 

mokyti ir mokytis „Šiandieninis vadovas – vedlys, įkvėpėjas ar....“. Renginį pristatė Jurbarko 

švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė ir savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.  

Paskaitą vedė sertifikuotas ugdomojo vadovavimo specialistas, Tarptautinio retorikos ir oratoriaus 

meistriškumo universiteto treneris Valdemaras Chmielevskis. 

   

Tarybos ir mero sekretoriatas 

Kaunas 

Kauno kolegija 

http://kjrsc.kaunokolegija.lt/suaugusiuju-mokymo-savaites-uzsiemimai-tau-universitet/  

Suaugusiųjų mokymo savaitės užsiėmimai TAU universitete 

Lapkričio 25 dieną Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Kauno apskrities filialo Kėdainių 

humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto lankytojai antrą kartą šį rudenį susitiko su Kėdainių 

krašto garbės piliečiu, poetu, kino kūrėju, žinomu visuomenininku Vitoliu Laumakiu. Šį kartą V. 

Laumakys kalbėjo apie savo ilgą, net 50 metų besitęsiantį kinematografininko kelią. Kėdainiuose 5-

ių entuziastų grupelė(Vitolis Laumakys, Adolfas Morėnas, Algirdas Raila, Nijolė Laumakienė-  

Kosmauskienė, Algimantas Kalinka)1962m. sukūrė pirmą mėgėjišką kino filmą. Kėdainiškių sukurti 

kino filmai yra pelnę eilę apdovanojimų įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose. Didžiausias 

pasiekimas- kiedainiečių filmai pasiūlyti įtraukti į UNESCO pasaulinį paveldą. Tai labai aukštas šio 

http://kjrsc.kaunokolegija.lt/suaugusiuju-mokymo-savaites-uzsiemimai-tau-universitet/
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kolektyvo 50-ies metų darbo įvertinimas. Susitikimo metu senjorams buvo parodyti du filmai- 

vienas iš jų, skirtas mėgėjiško kino kėdainiečių 15 metų kūrybos paminėjimui, o antras- verčiantis 

giliai susimąstyti apie gyvenimo prasmę, apie  žmogaus paskutinę kelionę šioje žemėje. 

   

Antrasis šios dienos susitikimas buvo su KTU dr. doc. V. Staskevičiene. Senjorai labai džiaugiasi, kad 

tęsiasi ryšiai su subuvusia TAU fakulteto dekane. Susitikimo metu  senjorai ne tik išklausė paskaitos 

apie tai, kas yra bendravimas, bet pirmiausia sprendė lektorės pateiktą užduotį: kiekvienas 

klausytojas turėjo suformuluoti savo požiūrį į bendravimo meną. Po to dėstytoja apibendrino 

klausytojų mintis ir pabrėžė, kad bendravimas turi įvairias formas ir, kad bendraudami 

patenkiname savo socialinius ir dvasinius poreikius. 

Kauno rajonas  

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ Kauno rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje ir jos padaliniuose  

Sukurta 2016-11-24  

http://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/3949-suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-

spalvos-kauno-rajono-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-ir-jos-padaliniuose 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos padaliniai kasmet dalyvauja Lietuvos 

Suaugusiųjų Švietimo Asociacijos rengiamose Suaugusiųjų mokymosi savaitėse. Šiais metais 

septynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ vykusi lapkričio 14 – 20 

dienomis skirta mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai ir praktiniam jos taikymui. 

Viešojoje bibliotekoje vykusiu protų mūšiu, kurio tema - „Darni energetika - švari aplinka“ 

pradėjome suaugusiųjų švietimo savaitės renginių ciklą. Suaugusiųjų mokymosi populiarinimui 

skirtą savaitę nestigo ir kūrybiškumą ugdančių meninių užsiėmimų: Ringaudų bibliotekoje 

sudalyvavę VŠĮ „Profesinio meistriškumo akademijos“ floristinių darbų demonstracijoje „Kalėdos 

2016“ kartu su užsiėmimų vadove Kristina Šiožiene mokėmės gaminti kalėdinius vainikus. 

Raudondvario bibliotekoje surengtoje floristikos edukacinėje popietėje „Kūrybos spalvos – 

http://kjrf.kauko.lt/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0526.jpg
http://kjrf.kauko.lt/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0533.jpg
http://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/3949-suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos-kauno-rajono-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-ir-jos-padaliniuose
http://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/3949-suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos-kauno-rajono-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-ir-jos-padaliniuose
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kiekvieno mūsų vidinio pasaulio išraiška“ kartu su „Floravidos“ dėstytoja Vida Šaltiene 

panaudodami nereikalingus puodelius, putplastį ir gamtos gėrybes: samanas, giles, kankorėžius, 

šermukšnius gaminome šventines eglutes. Prisijungdami prie Babtų bendruomenės inicijuoto 

projekto „Kalėdinė eglutė iš 600 skiautinių žaislų“ Babtų bibliotekoje kūrėme originalius Kalėdų 

eglutei papuošti skirtus skiautinius žaisliukus. Apsilankę Piliuonos bibliotekoje padedami 

dailininkės Laimos mokėmės piešti kinietišku tušu ant ryžinio popieriaus ir naudodami kvilingo 

techniką gaminome žaismingas dekoracijas Kalėdoms. 

Rankdarbių mėgėjos lapkričio 19 dieną susitiko Raudondvario bibliotekoje. Moterys tarpusavyje ne 

tik dalinosi mezgimo paslaptimis, bet ir surengė bibliotekoje lankytojų akį džiuginančią 

margaspalvių įvairiaraščių mezginių parodą. Visus, norinčius išbandyti netradicinius mezgimo 

būdus ir pasigrožėti Karmėlavos gimnazijos mergaičių austiniu dygsniu siuvinėtomis tautinėmis 

juostomis bei tautodailininkės Robertos Kazlauskienės nertais moterų galvos apdangais kvietė 

Karmėlavos biblioteka. Technologijų mokytoja Aušra Petrusevičienė susirinkusiems pasakojo apie 

neįprastu būdu - rankomis ir grėbliu megztus šalius! Apsilankę Vilkijos miestelio bibliotekoje kartu 

su dailininke Irena Petravičiene - Gedutyte mokėmės vilnos vėlimo su adata technikos, o 

Saulėtekio bibliotekoje vykusioje popietėje diskutavome apie maistą, jo ruošimo būdus ir valgymo 

kultūrą. Su bibliotekos lankytojomis dalinomės originaliais receptais, kuriuos joms perdavė mamos, 

močiutės ir anytos bei vaišinomės pagal šiuos receptus pagamintais skanėstais. Apie mitybą ir 

sveikos gyvensenos įpročius susirinkusiems pasakojo ir Padauguvos bibliotekoje viešėjusi buvusi 

mūsų kraštietė A. Zambacevičienė. Suaugusieji klausėsi paskaitos tema - „Sveika mityba - sveikas 

žmogus“. Visi, šią savaitę atėjusieji į Kauno rajono bibliotekas sužinojo ir išmoko kažką naujo ir 

nuspalvino niūrias rudens dienas šviesesnėmis spalvomis. Mes - renginių organizatoriai dėkojame 

visiems už aktyvų dalyvavimą ir sakome iki susitikimų kitos suaugusiųjų švietimo savaitės metu, juk 

mokytis ir tobulėti  niekada nevėlu! 
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Klaipėda 

Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas 

http://www.ku.lt/tsi/2016/11/11/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-savaites-renginys/ 

2016 m. lapkričio 14-20 d. Lietuvoje vyksta Suaugusiųjų švietimo savaitė, kurią kiekvienais metais 

inicijuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.  Ši savaitė jau 17-oji, pavadinta „Mokymosi 

spalvos“. 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas 

kartu su Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centru organizuoja pirmąją Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų paslaugų mugę „Mokymosi spalvos“. Mugėje 

savo veiklą pristato 13 Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, 

siūlančių įvairius renginius suaugusiesiems: parodas, paskaitas, dalykinius seminarus, vizažo-grimo, 

šokių meno pristatymus, šiaurietiško ėjimo lazdomis technikos ypatumus ir kt. 

Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo šventėje koncertavo Klaipėdos miesto Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokyklos Liaudininkų instrumentinis ir Juozo Karoso muzikos mokyklos akordeonistų 

ansambliai. Sveikinimo žodį tarė Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto direktorė prof. dr. 

Rūta Marija Andriekienė ir Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė 

Danguolė Andrijauskienė. 

 Kviečiame visus klaipėdiečius ir miesto svečiai dalyvauti įvairiuose nemokamuose renginiuose! 

  

http://www.ku.lt/tsi/2016/11/11/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-savaites-renginys/
http://www.ku.lt/tsi/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/DSC01287.jpg


37 

 

 

Fotoreportažas iš įvykusių renginių: 

 

Vizažo - grimo dailininko mokymai“ – grimo ir 

estetikos akademijos direktorė, profesionalaus grimo 

meistrė Ineta Ragainytė 

 

 

 

 

 

 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi teikėjų paslaugų mugė.  

 

 

 

 

Fotografijų paroda „ Pažinimo keliu einant“ , Klaipėdos 

suaugusiųjų gimnazija Rožė Brasienė, Eglė Morozova 

 

 

 

 

Laboratorija „Kambariniai augalai sveikatai“. 

Kambarinių augalų ir jų gydomųjų savybių pažinimas 

prie vaistažolių arbatos puodelio. Prof. A Olšauskas 
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„Asmeninių finansų valdymas“ Reda Liniauskaitė 

 

 

 

 

 

Apie finansus, Ceeffo consulting UAB, Gintautė 

Černiauskė 

 

 

 

Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras 

http://www.gpmc.lt/2016/11/21/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaite/ 

2016 m. lapkričio 14-18 d. VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro bendruomenė 

dalyvavo Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose, kuriuos organizavo kartu su Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija. Renginiai buvo skirti mokiniams – jiems savo mokymosi patirtį 

pristatė lektorius iš Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto M. Nugaras. 

          

Mokytojams seminarą „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas“ vedė Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja M. Bilotienė. Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

pabaigoje Tęstinio mokymo skyriaus Plataus profilio kirpėjų ir manikiūrininkų grupės organizavo 

socialinę akciją „Grožio diena“ dienos socialinių paslaugų centre „Danė“. 

  

http://www.gpmc.lt/2016/11/21/2016-m-suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.gpmc.lt/wp-content/uploads/2016/11/20161114_120421_700x394.jpg
http://www.gpmc.lt/wp-content/uploads/2016/11/20161117_121233_700x420.jpg
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Kretinga 

Pajūrio naujienos 

http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=14825 

Audronė PUIŠIENĖ 

2016-11-29 

Požiūris į suaugusiųjų mokymą kinta 

Kretingos mieste ir rajone nuvilnijus suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ 

renginiams, Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui 

Aurelija Jedenkienė pastebėjo: žmonių požiūris į suaugusiųjų mokymą bei mokymąsi keičiasi į 

gera, o renginių gausa bei įspūdingas juose dalyvavusiųjų skaičius rodo didėjantį mokymosi visą 

gyvenimą poreikį.  

 

Nuotraukoje: Meninės raiškos festivalis „Mylėti meną savyje“ Kretingos r. kultūros centro 

Rūdaičių skyriuje – vienas iš Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių, sukvietusių gausią 

auditoriją. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyvai pritarė ir joje dalyvavo Kretingos rajono švietimo 

centras, Grūšlaukės, Jokūbavo Antano Stulginskio ir Baublių mokyklos-daugiafunkciai centrai, 

Kretingos muziejus, Kretingos rajono kultūros centro Rūdaičių skyrius, lopšeliai-darželiai „Eglutė“ 

ir „Žilvitis“, užtikrinę ne tik renginių gausą, bet ir jų įvairovę. Įvykusiuose 17 renginių dalyvavę 

puspenkto šimto Kretingos miesto ir rajono suaugusiųjų turėjo galimybę klausytis psichologinių 

paskaitų, dalyvauti fizinio aktyvumo, meninio skaitymo popietėse, bendrųjų ir kūrybinių 

kompetencijų tobulinimo edukaciniuose, praktiniuose užsiėmimuose-kūrybinėse dirbtuvėse, 

muzikos bei dailės terapijoje, ekskursijoje, intelektualiniame žaidime, meninės raiškos projekte-

festivalyje, konferencijoje.  

„Žmonių požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą skatina pokyčiai darbo rinkoje, informacinių 

technologijų pažanga, poreikis mokėti kalbų, turėti teisinių, psichologinių žinių, didelį poveikį daro 

ir socialinė reklama, – konstatavo A. Jedenkienė. – Klaidinga manyti, jog suaugusiųjų mokymas 

susijęs tik su senjorais. Jokiais būdais: naujų žinių pasirengę įgyti ir jaunos motinos, ir dirbantys 

žmonės“.  

http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=14825
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Pašnekovė akcentavo, jog dauguma neformaliojo švietimo renginių organizuojami ir vyksta 

savanorystės pagrindais – atsiranda iniciatyvių žmonių, kurie nori organizuoti renginius, telkti 

bendruomenę ir tam įdeda labai daug darbo. Anot A. Jedenkienės, renginių tikrai nemažės, dar ir 

daugės, nes gyvo bendravimo, gyvo mokymosi nei internetas, nei socialiniai tinklai nenurungė – 

žmonėms reikia gyvo žodžio ir gyvų pavyzdžių.  

Šiomis dienomis A. Jedenkienė pasirengusi surinkti ir apibendrinti informaciją, kaip buvo 

įgyvendinamas 2016 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas: 

jau gauta informacijos iš Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, kurioje rengiami vairuotojų, 

traktorininkų, ūkininkų kursai, Darbo biržos atstovai taip pat suteikė informacijos, kiek rajono 

žmonių dalyvauja perkvalifikavimo mokymuose, savo patirtimi dalinasi įmonės, besirūpinančios 

darbuotojų kvalifikacija, žinių gaunama ir iš kitų suaugusiųjų mokymu užsiimančių teikėjų – 

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro, kuris rengia mokymus moterims bei vyrams, 

daug dirba smurto šeimoje prevencijos klausimais, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, kurio 

vykdomas projektas „Atrask save“ orientuotas į nedirbančius ir neregistruotus Darbo biržoje 

jaunuolius, bei daugelio kitų.  

„Vienas mūsų, Švietimo centro, tikslų – surinkti informaciją, kur suaugusieji gali mokytis, šviestis, 

tobulėti bei gilinti žinias. Neužpildyta spraga – kad mokytis galėtų ir dirbantys žmonės, todėl 

reikėtų pagalvoti, kokių užsiėmimų jiems būtų galima pasiūlyti savaitgaliais“, – kalbėjo A. 

Jedenkienė.  

Lazdijai 

http://www.sc.lazdijai.lt/kvalifikacija/node/12459 

Lazdijų švietimo centras organizavo 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės ,,Mokymosi 

spalvos" renginius  

Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų, Lietuvoje vyksta 

septynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. Mokymosi savaitės renginiai 

vyksta 2016 m. lapkričio 14 – 20 d. 

Lapkričio 15 d. Lazdijų rajono savivaldybėje lankėsi Suaugusiųjų švietimo ekspertas Europoje, 

Italijos „Epale“ ambasadorius dr. Carlo Smaldone Villani. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras 

Margelis ir svečias iš Italijos kalbėjo apie Lietuvos suaugusiųjų švietimą Europos Sąjungos 

kontekste. Pasak rajono mero, suaugusiųjų švietimas mūsų krašte turi daug neišnaudotų 

galimybių. Susitikime dalyvavo Alytaus verslo centro direktorė, Lietuvos suaugusių švietimo 

asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė Algimanta Ščiglinskienė, Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas ir 

Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė. 

Po susitikimo savivaldybėje dr. Carlo Smaldone Villani Lazdijų švietimo centre skaitė paskaitą 

„Laimės indeksas mokymosi visą gyvenimą kontekste“. 

http://www.sc.lazdijai.lt/kvalifikacija/node/12459
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Plungė 

Plungės suaugusiųjų švietimo centras 

http://www.suaugplunge.lt/naujienos/3178-spalvingos-ir-idomios-pamokos.html 

Spalvingos ir įdomios pamokos 

2016-11-18 23:13  

     Lapkričio 16-ąją Suaugusiųjų švietimo centre pamokos vyko kiek 

kitaip, nei įprasta. Tam buvo bent 2 priežastys: tą dieną minima Tarptautinė tolerancijos diena, o 

visa savaitė buvo paskelbta Suaugusiųjų švietimo savaite ,,Mokymosi spalvos‘‘. Todėl per 3-6 

pamokas visi mokiniai ir mokytojai rinkosi į integruotą istorijos, tikybos ir literatūros pamoką, kurią 

vedė mokytojos: Amilija Buivydienė, Laima Galvanauskienė, Rima Česnauskienė. Išsiaiškinome 

žodžio ,,tolerancija‘‘ reikšmę, aptarėme, ką būtina toleruoti, o ko toleruoti negalima, kaip svarbu 

atskirti žmogų ir jo poelgius, prisiminėme skaudžias istorijos pamokas, į kokį siaubą gali nuvesti 

neapykanta kitokiam, skaitėme ištraukas iš literatūros kūrinių. Gyvenimas pilnas įvairių spalvų ir 

atspalvių, taip pat ir mokantis nutinka visko: džiaugsmų ir sunkumų, sėkmių ir nesėkmių. Tačiau 

juos patyrus, įveikus tampi stiprus. Biblijos citatos, lietuvių liaudies patarlės, žymių rašytojų ir 

filosofų mintys apie tai kalba. Mokiniai rengė pranešimus, kuriuos skaitė, diskutavome, išsakėme 

savo patirtis, nuomones. Pamokų ciklą baigėme kūrybine užduotimi- iš spalvotų popierinių gėlių, 

baltų balandžių (Tolerancijos dienos simbolių) ir užrašytų minčių padarėme draugystės stendą. Po 

pamokų gėrėme arbatą, dalinomės pyragu. Mums buvo gera... 

  

http://www.suaugplunge.lt/naujienos/3178-spalvingos-ir-idomios-pamokos.html
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Raseiniai  

Raseinių rajono švietimo centras 

Startuoja suaugusiųjų švietimo mokymosi savaitė 

http://www.raseiniusvietimocentras.lt/naujienos/2016/11/startuoja-suaugusiuju-svietimo-

mokymosi-savaite 

Raseinių rajono švietimo centras, atsiliepdamas į Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyvą, lapkričio 14 – 20 d. organizuoja nemokamus renginius 

rajono gyventojams. 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ skiriama 

mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių 

suaugusiųjų bendruomenei telkimui. Lapkričio 14 dieną Raseinių rajono švietimo centro 

organizuojami mokymai prasidėjo teoriniu – praktiniu užsiėmimu „Aktyvus – veikus ir sveikas“. 

Paskaitos lektorė Giedrė Vaidotienė, Raseinių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistė, supažindino su sveikos mitybos ypatumais, jų svarba žmogaus sveikatai. Lektorė Valda 

Petrokienė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, kalbėjo apie fizinio aktyvumo svarbą. Praktinis užsiėmimas, kuris vyko Maironio 

parke buvo mokoma, kaip teisingai kvėpuoti, kokius atlikti pratimus vyresnio amžiaus žmonėms, 

kurie stiprina sveikatą ir reguliuoja pulsą. Labai svarbu suvokti ir būti atsakingiems už savo 

sveikatą, būti veikliems, aktyviems, rūpintis dvasios ir kūno sveikata – to  ir linki šios savaitės 

mokymo organizatoriai visiems rajono gyventojams.   

  

http://www.raseiniusvietimocentras.lt/naujienos/2016/11/startuoja-suaugusiuju-svietimo-mokymosi-savaite
http://www.raseiniusvietimocentras.lt/naujienos/2016/11/startuoja-suaugusiuju-svietimo-mokymosi-savaite
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Raseiniai TV apie Suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“ 

2016-11-15  http://raseiniaitv.lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos/ 

Lapkričio 14, 15, 17, 18 dienomis, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, 

Informacijos skyriuje vyksta kompiuterinio raštingumo kursai „Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslis“. Šių mokymų metu gyventojai susipažins su pagrindine kompiuterine technine ir 

programine įranga, sužinos kaip veikia kompiuteris, kuo jis gali būti naudingas kasdieniniame 

gyvenime, išmoks pagrindinių dalykų, reikalingų norint naudotis kompiuteriu, internetu, el. 

paslaugomis, tekstų redagavimo programa Microsoft WORD 2010. 

                                       

http://raseiniaitv.lt/kontaktai/    

  

http://raseiniaitv.lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos/
http://raseiniaitv.lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos/
http://raseiniaitv.lt/kontaktai/
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Rokiškis  

    

2016-11-23 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/renginiai/suaugusij-mokymosi-savait-mokymosi-spalvos-

rokikio-rajono-bibliotekose 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ Rokiškio rajono bibliotekose 

 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka jau nuo 2006 metų kasmet 

dalyvauja Lietuvos Suaugusiųjų Švietimo Asociacijos kasmet rengiamose Suaugusiųjų mokymosi 

savaitėse. Šiais metais lapkričio 14 – 20 d. vykusi savaitė vadinosi „Mokymosi spalvos“ ir buvo 

skirta mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui. 

Rajono bibliotekose vyko virš 42 spalvingų renginių: kompiuterinio raštingumo ir darbo įvairiomis 

kompiuterinėmis programomis ir anglų kalbos mokymai, meno terapijos užsiėmimai, meno raiškos 

pamokos, vedamos pedagogų, menininkų. Rajono gyventojai mokėsi siuvinėjimo, vėrimo iš 

karoliukų, tapymo ant šilko ir mandalų kūrimo, tapybos ant vandens, kūrė bendrą rudens 

paveikslą, susitiko su rajono literatais, menininkais, žvakių šviesoje skaitė poeziją. Bibliotekose 

eksponuotos fotografijų, kūrybos darbų, lėlių iš gipso, proginių atvirukų, vokų ir kitos parodos.  

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje lapkričio 15 d. vyko popietė 

„Spalvotas knygų pasaulis“, kurios metu mintimis apie labiausiai patikusią 2016 metais perskaitytą 

knygą pasidalino bibliotekininkės, skaitytojai, bibliotekos darbuotojai. Aptartos knygos, 

pretendentės į Metų knygos rinkimus. Bibliotekos skaityklos stalai pasipuošė spalvingais žiedais – 

baltais, raudonais, mėlynais ir žaliais. Tokias spalvas padiktavo šių metų suaugusiųjų kategorijoje 

renkamų knygų viršeliuose dominuojančios spalvos. Renginio metu buvo keliaujama nuo vieno 

žiedo prie kito, nuo vienos spalvos prie kitos – ir taip kuriamas knygų pasaulis. Spalvoms ryškumo ir 

gyvumo suteikė muzikos mokytojos Laimos Bieliūnienės ir jos mokinių atliekamos dainos. 

Susitikimo metu kiekvienas galėjo atrasti savo spalvą, o paprastais žodžiais nutiesti tiltus į knygų 

pasaulį, kuris toks gražus ir toks spalvingas. Lapkričio 17 d. vykusi vilnos vėlimo edukacija sušildė 

visas rankdarbių mėgėjas. Atėjusios moterys gaminosi sages iš užtrauktukų ir vilnos. Po kruopštaus 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/renginiai/suaugusij-mokymosi-savait-mokymosi-spalvos-rokikio-rajono-bibliotekose
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/renginiai/suaugusij-mokymosi-savait-mokymosi-spalvos-rokikio-rajono-bibliotekose
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ir ilgo darbo kiekviena turėjo puikų rezultatą – puošnią sagę. Vienos papuošalą žadėjo padovanoti, 

juk artėja didžiosios metų šventės, o kitos – pasilikti sau.  

Visi, šią savaitę atėjusieji į rajono bibliotekas, kažko išmoko, sužinojo ir nuspalvino niūrias rudens 

dienas. 

Parengta pagal Rokiškio J. Keliuočio bibliotekos informormaciją 

Rokiškio krašto muziejus 

Suaugusiųjų švietimo savaitė 

2016-11-19 

Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime ima trūkti spalvų, Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija kviečia burtis į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“. 2016 m. 

suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos 

taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. 

Kviečiame suaugusiųjų švietėjus, suaugusiuosius ir jų artimuosius dalyvauti Savaitės renginiuose ir 

rasti įvairių mokymosi prasmių, spalvų ir atspalvių. 

Rokiškio krašto muziejus kviečia Jus į edukacijas: 

10 val. - Rankų darbo muilo paslaptys, 

12 val. - Šventinių meduoliukų dekoravimas, 

14 val. - Rankų darbo muilo paslaptys. 

Po edukacijos galėsite nusifotografuoti naujoje fotostudijoje, kuri nukels į XX a. pr. Rokiškį. 

Utena 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė Utenos kolegijoje 

https://www.facebook.com/UtenosKolegija 

Lapkričio 17 d. 

Per Suaugusiųjų švietimo savaitę - išmanus anglų kalbos mokymasis 

Mokymasis yra ta sritis, kurioje reikia atrasti sau tinkamą mokymosi stilių. Šių dienų pasaulyje 

galima išbandyti dar daugybę naujų ir labai įdomių mokymosi būdų. Vienas jų – panaudojant 

išmaniąsias technologijas. Apie tai papasakojo lektorė Rasa Jodienė lapkričio 17 d. seminare 

„Išmaniosios technologijos – įdomiam užsienio kalbos mokymuisi“, supažindindama su 

nemokamomis programomis, svetainėmis ir mobiliomis aplikacijomis. 

Dažnai sakome, jog neturime laiko. Bet jei išmokti ką nors yra prioritetas, išnaudok tarp kitų darbų 

ar veiklų atsiradusį laisvą. Ir mokytis gali būti įdomu! Turi 10 laisvų minučių laukiant eilėje prie 

http://www.muziejusrokiskyje.lt/en/events/show/581
https://www.facebook.com/UtenosKolegija
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dantisto kabineto? O gal lauki, kol žmona išeis iš kirpyklos? Išsitrauk išmanųjį telefoną ir mobilios 

programėlės pagalba lavink anglų kalbos gramatiką, skaitymą ar rašymą. Tad šiuolaikinės 

technologijos leidžia greitai, paprastai ir įdomiai mokytis užsienio kalbos, o „mokytoją“ galime 

turėti visuomet su savimi!  

Greta Rušėnaitė 

 

Lapkričio 15 d.  

Suaugusiųjų mokymosi savaitė Utenos kolegijoje įgyja pagreitį: lapkričio 15 dieną į praktinį 

seminarą „Informacinių technologijų panaudojimas, planuojant laisvalaikio užimtumą“ pakvietė 

VTF docentė Ramutė Narkūnienė.  

Čia naujų patirčių ir žinių sėmėsi studentai: dalyviai buvo supažindinti su praktiniais ekskursijų 

organizavimo aspektais, pasinaudojant informacinėmis technologijomis, dalyvavo nedidelėje 

viktorinoje.  

Rungtyniaudami dalyviai ieškojo informacijos internete, ją sistemino, rengė kokios nors ekskursijos 

programą bei ją pristatė. Su užduotimis studentai susidorojo puikiai, į užduotis žvelgė kūrybiškai, 

nestokojo patarimų draugams. 
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Lapkričio 15 d. 

Mokytis niekada nevėlu!!! 

Kolegijoje įvyko praktinis seminaras senjorams. 

Lapkričio 14 dieną Utenos kolegijoje įvyko praktinis seminaras ,,Skaitmeninės technologijos, 

keičiančios gyvenimo spalvas”. Šis seminaras - suaugusiųjų mokymosi savaitės dalis ir buvo skirtas 

Utenos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams.  

Seminarą vedė dėstytoja dr. Jūratė Urbonienė ir studentė Greta Rušėnaitė.  

,,Mus labai nudžiugino dalyvių entuziazmas ir pasiryžimas išmokti. Tai puikus pavyzdys, kaip 

garbaus amžiaus žmonės domisi naujovėmis, stengiasi neatsilikti nuo gyvenimo. Kartu su dėstytoja 

dr. Jūrate Urboniene seminaro dalyviams papasakojome apie 3D spausdinimo technologijų istoriją, 

spausdintuvo pritaikymo galimybes. Praktinės dalies metu parodėme, kaip idėją galima paversti 

realybe – sugalvotą daiktą atsispausdinti 3D spausdintuvu. Kiekvienas dalyvis gavo dovanų – 

atspausdintą @ raidelę – raktų pakabuką" - seminaro nuotaikomis dalinosi Greta.  

Dėkojame seminaro vedėjoms ir dalyviams bei tikimės, jog ir kiti šios suaugusiųjų mokymosi 

savaitės renginiai sulauks didelio dėmesio! 

  

Skuodas  

 

http://www.musu-zodis.lt/2016/11/10/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos/ 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ 

Tai lapkričio 14–20 dienomis skelbiama suaugusiųjų mokymosi savaitė, skiriama skleisti mokymosi 

visą gyvenimą idėjai. Renginiuose kviečiami dalyvauti suaugusiųjų švietėjai, suaugusieji bei jų 

artimieji. Lapkričio 14 d. 15.30 val. Skuodo meno mokykloje vyks šviečiamoji priešadventinė 

http://www.musu-zodis.lt/2016/11/10/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos/
http://www.musu-zodis.lt/2016/11/10/suaugusiuju-mokymosi-savaite-mokymosi-spalvos/
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paskaita „Bažnyčia. Kas ji?“ (kunigas dr. Saulius Stumbra). Lapkričio 15 d. 11 val. Skuodo r. 

savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje veiks kūrybinė laboratorija „Rankų darbo 

kalėdiniai žaislai“ (vyresn. bibliotekininkė Silvija Puškorienė). Lapkričio 16 d. 11 val. Skuodo 

muziejuje paskaitą „Kalėdinės eglutės papuošimai kitaip“ skaitys technologijų mokytoja Laimutė 

Kriginienė, o 14 val. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre bus surengtos kūrybinės dirbtuvės 

„Kalėdų dovana – kepame kartu“. Lapkričio 17 d. 17 val. Skuodo jaunimo centre vyks „Spalvingas 

Kalėdų pasitikimas“, lapkričio 18 d. 11 val. Skuodo informacijos centre – kalėdinės dirbtuvės „Visi 

kartu mes galim daug daugiau!“. Lapkričio 29 d. 13 val. Skuodo rajono savivaldybėje – konferencija 

„Kalėdų senelis už žmonių sveikatą ir sveikatos stiprinimo galimybes“. Detalesnė informacija tel. (8 

440) 73 510. 

Šilalė 

Šilalės švietimo centras 

2016 m. lapkričio 19 d. 

http://www.silsviet.lt/lt/naujienos/paskaita-suaugusiuju-mokymosi-stiliai 

Paskaita „Suaugusiųjų mokymosi stiliai“ 

     

Prisidedant prie suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių, lapkričio 16 dieną Šilalės švietimo 

pagalbos specialioji pedagogė Giedrė Mikaitytė ir psichologė Viktorija Kvietkuvienė vedė paskaitą 

„Suaugusiųjų mokymosi stiliai“, kuri vyko Šilalės suaugusiųjų mokyklos mokiniams bei 

mokytojams. Paskaitos metu klausytojai turėjo galimybę nusistatyti vyraujantį mokymosi stilių bei 

išgirsti patarimų kaip lengviau ir greičiau išmokti naujų dalykų. 

  

http://www.silsviet.lt/lt/naujienos/paskaita-suaugusiuju-mokymosi-stiliai
http://www.silsviet.lt/public/media/images/article/news/n/a/nauj-12.jpg
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Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys „Spalvų terapija“ 

2016 m. lapkričio 16 d. 

http://www.silsviet.lt/lt/naujienos/suaugusiuju-mokymosi-savaites-renginys-spalvu-terapija  

    

Tęsiasi Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Lapkričio 15 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje 

vyko vakarinė meno terapija. Jos metu atėję turėjo galimybę atgaivinti tai, kas seniai buvo užmiršta, 

atrasti save kitokioje veikloje nei įprastai - dailėje. Tai vakaras, kuomet buvo galima atitrūkt nuo 

įprastų dienų ir skirti laiko sau, tai poilsis, kuris veikiamas per dažus, muziką ir ramų bendravimą. 

Užsiėmimus vedė Indrė Bukauskytė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

Paroda „Aprangos ir interjero detalės“ 

2016 m. lapkričio 16 d. 

http://www.silsviet.lt/lt/naujienos/paroda-aprangos-ir-interjero-detales  

 

2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje 

prasidėjo Trečiojo Amžiaus universiteto dalyvės Irenos Bukauskienės ruoštų kūrybinių darbų 

paroda  „Aprangos ir interjero detalės“. Darbų pasižiūrėti galima visą lapkričio mėnesį. 

 

http://www.silsviet.lt/lt/naujienos/suaugusiuju-mokymosi-savaites-renginys-spalvu-terapija
http://www.silsviet.lt/lt/naujienos/paroda-aprangos-ir-interjero-detales
http://www.silsviet.lt/public/media/images/article/news/n/a/nauj-11.jpg
http://www.silsviet.lt/public/media/images/article/news/d/s/dsc_0832.jpg
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Šilalės meno mokykla 

http://www.silalessuaugusiuju.lt/naujienos-7/lt/pamineta-suaugusiuju-mokymosi-savaite-182.html  

 

Paminėta suaugusiųjų mokymosi savaitė 

Kasmet Lietuvoje vyksta Suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurios metu suaugusiųjų švietimo  

institucijose organizuojami ir vykdomi įvairūs renginiai, sutelkiantys įvairių profesijų, požiūrių ir 

skirtybių žmones. 

2016 metų Suaugusiųjų švietimo savaitė „Mokymosi spalvos“, vykusi lapkričio 14 – 18 dienomis, 

Šilalės suaugusiųjų mokykloje taip pat buvo paminėta ir įprasminta įvairiomis veiklomis. 

Pirmąją savaitės dieną mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti paklausyti paskaitos „Efektyvūs 

mokymo metodai“, kurią pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Kiržgalvienė. Buvo 

papasakota, kokiais metodais vadovautis pamokose, kad jos būtų veiksmingos ir  patrauklios 

šiuolaikiniam mokiniui. 

Turiningai veiklai dalyvius sutelkė taikomosios dailės užsiėmimas „Pažintis su monotipijos 

technika“, kurį organizavo dailės mokytoja ekspertė Jolanta Baubkuvienė. Sužinojome, kaip 

nesudėtingai, naudojantis monotipijos technika, pasigaminti puikių atvirukų. 

Savaitės metu mokykloje svečiavosi Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialistės. Psichologė 

Jolanta Kviekuvienė ir specialioji pedagogė Giedrė Mikaitytė paskaitė paskaitą „Suaugusiųjų 

mokymosi stiliai“. Renginio dalyviai turėjo galimybę nusistatyti savo mokymosi stilių ir išgirdo 

vertingų patarimų, kaip tuo pasinaudoti mokantis ir mokant. 

Artėjant šventėms kiekvienam norisi jaukaus šventinio stalo. Kaip jį papuošti, dekoruoti, kaip 

kūrybiškai panaudoti įvairias smulkmenas praktinio užsiėmimo „Šventinio stalo spalvos“ metu 

papasakojo technologijų mokytoja metodininkė Elvyra Gedeikienė. 

Mokykloje atidaryta Šilalės meno mokyklos mokinių piešinių paroda „Tas nuostabus spalvų 

pasaulis“ (dailės mokytoja metodininkė Sonata Dargienė). 

Savaitė baigėsi, o gautos žinios, įgūdžiai, tikimės, išliks ir bus panaudoti tikslingai. 

Mokykloje atidaryta Šilalės meno mokyklos mokinių piešinių paroda „Tas nuostabus spalvų 

pasaulis“ (dailės mokytoja metodininkė Sonata Dargienė). 

Savaitė baigėsi, o gautos žinios, įgūdžiai, tikimės, išliks ir bus panaudoti tikslingai. 

         

http://www.silalessuaugusiuju.lt/naujienos-7/lt/pamineta-suaugusiuju-mokymosi-savaite-182.html
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/129bf02c736a309.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/6d15fbb911fb715.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/eca6f6de6b50949.jpg
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Širvintos 

Širvi ntų rajono švietimo centras 

http://sirvintusc.lt/suaugusiuju-savaite/ 

2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ atidarymas 

Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė 

Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime ima trūkti spalvų, bandome sustabdyti 

savo nuolatinį skubėjimą, atverti duris, langus, protus ir širdis pažinimui, bandome spalvotu 

gyvenimo teptuku nudžiuginti save ir kitus.2016 m. lapkričio 14–20 d. Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija į mokymosi spalvų paieškas pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, 

institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius. 

Širvintų rajono švietimo centras nuo 2008 m. yra Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys ir 

suaugusiųjų savaitės rajone koordinatorius. Palaikydamas suaugusiųjų asociacijos iniciatyvą 

Švietimo centras pakvietė prisijungti prie suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ 

Širvintų rajono švietimo, kultūros ir kitas įstaigas. 

Lapkričio 14 d. Širvintų rajono švietimo centro 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės 

„Mokymosi spalvos“ atidarymo renginys vyko Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

salėje. 

http://sirvintusc.lt/suaugusiuju-savaite/
http://sirvintusc.lt/suaugusiuju-savaite/
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/3e7207afeebf460.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/a697be6d6b057d5.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/7e7954d98515906.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/a357af6d8046841.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/f761005fa90af92.jpg
http://www.silalessuaugusiuju.lt/out_data/pictures/articles2_pic/25319ffc2c9f71f.jpg
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Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ atidarymo metu visus sveikino Švietimo 

centro direktorė Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir 

kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė. Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Romas Zibalas, Molėtų rajono švietimo 

centro metodininkės Bronė Trotienė ir Alma Vidžiūnienė. 

Pirmojoje renginio dalyje pristatytos suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvių veiklos. Prie 

suaugusiųjų mokymosi savaitės prisijungė Širvintų r. Čiobiškio pagrindinė mokykla, Širvintų r. 

Gelvonų vidurinė mokykla, Širvintų meno mokykla, Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras. Suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyviams įteikti 

Švietimo centro pažymėjimai. 

Antrojoje renginio dalyje vyko Širvintų ir Molėtų rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių 

darbų parodos „Mokymosi spalvos“ atidarymas. Paroda organizuota Švietimo centro ir Širvintų 

rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Sigitos Kaminskienės iniciatyva. Molėtų 

rajono švietimo centro metodininkė Alma Vildžiūnienė kalbėdama akcentavo gražų 

bendradarbiavimą su Širvintų rajono švietimo centru ir dailės mokytojų metodiniu būreliu. S. 

Kaminskienė pasidžiaugė mokytojų kūrybiškumu, darbų gausa. Parodos dalyviams – dailės ir 

technologijų mokytojams – įteiktos Švietimo centro padėkos. 

Trečioji renginio dalis – Švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymas. 

Renginio dalyviai buvo supažindinti su Trečiojo amžiaus universiteto vykdomomis veiklomis. 

Švietimo centro padėkos raštu apdovanota Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja Levutė Marija 

Vitienė. 

Renginį vainikavo bendra Trečiojo amžiaus universiteto dainuojančių senjorų ir visų renginio 

dalyvių daina. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė – laikas, kai suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie moko, mokosi 

ir kviečia mokytis kitus. Linkime atrasti savo spalvą, pastebėti dar nematytą mokymosi atspalvį, 

paprastais žodžiais ir konkrečiais veiksmais tieskime tiltus į mokymąsi. 
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Širvintų viešoji biblioteka  

http://sirvintuvb.lt/?p=10664  

Seminaras, skirtas Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi spalvos“ viešojoje bibliotekoje 

2016 metų lapkričio 14-20 dienomis paskelbta suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. 

Šios savaitės metu vyko daug renginių. Širvintų viešoji biblioteka, kaip Širvintų rajono švietimo 

centro partnerė, pakvietė bibliotekos lankytojus į seminarą „Asmeninis efektyvumas – savo laiko 

valdymas“. Šis seminaras buvo organizuotas, vykdant projektą „Medijos keičia mūsų pasaulį, kurį 

finansavo Lietuvos kultūros taryba. Seminarą vedė lektorė daktarė, docentė Janina Radvilė. Ši 

lektorė yra baigusi Kauno technologijos universiteto informatikos specialybę, apgynusi daktaro 

disertaciją, baigusi Lyderystės ir pokyčių valdymo magistro studijas MRUNI, įgijusi ACSTH 

koučingo specialisto kvalifikaciją, Neuralingvistinio programavimo (NLP) praktiko kvalifikaciją, 

PMP (Projektų valdymo profesionalo) kvalifikaciją. Dėstė Vilniaus Edukologijos universitete, 

Vilniaus Gedimino technikos universitete. 

Seminare dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, bibliotekininkai, bibliotekos 

lankytojai. 

Šio seminaro metu lektorė pristatė laiko valdymo programą. Yra daugybė metodų, kaip valdyti savo 

laiką, kad jis būtų efektyviai naudojamas ir tarnautų mūsų tikslams. Laikas neįkainojama vertybė, 

kurios negalima nusipirkti, todėl niekada nevėlu pradėti jį taupyti. O mokymasis – tai investicija į 

http://sirvintuvb.lt/?p=10664
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ateitį.  Tai susiję dalykai, nes žinodami kaip, mes galime sutaupyti savo ir kitų laiką. Todėl norisi tai 

pasakyti paskaitos žodžiais: „Kartais sakome: „ Padarysiu, kai turėsiu daugiau laiko“. Mes niekada 

neturėsime daugiau laiko. Mes jo turime ir visada turėjome tik tiek, kiek jo yra. Neįmanoma 

pasinaudoti ateitimi, negalima laiko gauti į skolą. Galime švaistyti tik esamas akimirkas – rytdienos 

– ne“. 

Viešojoje bibliotekoje paskelbta suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžia 

http://sirvintuvb.lt/?p=10583 

Lapkričio 14 dieną Viešosios bibliotekos skaitykla sunkiai sutalpino visus norinčius dalyvauti 

suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo šventėje. Tarp renginio svečių – Molėtų rajono dailės 

mokytojų metodinio būrelio atstovai, Širvintų rajono švietimo centro darbuotojai, dailės ir 

technologijų mokytojai, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Tądien buvo švenčiamos trys 

gražios progos: 

 suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžia; 

 dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų parodos „Mokymosi spalvos“ pristatymas; 

 Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžia. 

Šventės dalyvius lyriškomis dainomis pasveikino Arvydo Golco ir Deimantės Stankevičiūtės 

duetas. Sveikinimo žodį tarė  Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė, 

Širvintų švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė. Renginio vedėja –  Švietimo centro 

metodininkė Joalita Mackonienė  – pristatė septynioliktos suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių 

programą, neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė paaiškino šios savaitės prasmę 

ir naudą žmonėms, direktorė Daiva Vinciūnienė įteikė Savaitėje dalyvaujančioms įstaigoms 

„Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ dalyvių pažymėjimus“. Tokį pažymėjimą 

gavo ir Viešoji biblioteka. 

Kūrybinių darbų parodos „Mokymosi spalvos“ pristatymo metu Širvintų rajono dailės mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė Sigita Kaminskienė įteikė Molėtų rajono švietimo centrui  spalvingą 

atminimo dovaną. Visiems kūrybinių darbų autoriams – ir molėtiškiams, ir širvintiškiams – buvo 

įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos. Visa kūrėjų komanda įsiamžino bendroje 

nuotraukoje. 

Joalita Mackonienė pristatė Trečiojo amžiaus universiteto veiklas. Šiuo metu jį lanko 82 

klausytojai. Universitete yra šie fakultetai: sveikatos, kalbų, menų ir knygos bičiulių. Pranešėja 

papasakojo apie šioje suaugusiųjų švietimo įstaigoje vykstančius užsiėmimus, švenčiamas šventes, 

rengiamas ekskursijas. Senjorė, daugelio veiklų iniciatorė Levutė Marija Vitienė universiteto 

klausytojų vardu Švietimo centro direktorei Daivai Vinciūnienei  bei metodininkei Joalitai 

Mackonienei  įteikė simbolines dovanėles. 

Universiteto klausytojams mokslo metų paskelbimo proga buvo pasiūlyta užtraukti dainą. 

Vadovaujami Leono Vaicekausko, senjorai padainavo liaudies dainą „Pučia vėjas“. Paskelbus naujų 

mokslo metų pradžią, visa universiteto bendruomenė išskubėjo į Švietimo centrą. Čia jų laukė 

veiklų planavimo posėdis. 

http://sirvintuvb.lt/?p=10583
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Šventinis renginys baigėsi, tačiau Viešojoje bibliotekoje liko jo rezultatas – Širvintų bei Molėtų 

rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“, talpinanti 

visas gyvenimo teptuko spalvas. 

Tauragė 

Tauragiškių balsas, Ant, 11/22/2016 - 21:25  

http://www.tauragiskis.lt/content/suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymosi-savait%C4%97-

taurag%C4%97je 

2016 m. lapkričio 14 – 20 dienomis Tauragės Trečio amžiaus universiteto senjorai aktyviai įsijungė 

į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos inicijuotą mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“. 

Šiemet mokymosi savaitė skirta mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui 

ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. 

Pačią pirmą savaitės dieną Tauragės TAU senjorai dalyvavo seminare - paskaitoje ,,Suaugusiųjų 

švietimas Europos plėtros kontekste", susitiko su lektoriumi iš Italijos dr. Carlo Smaldone Villani – 

suaugusiųjų švietimo asociacijų Italijoje, Prancūzijoje prezidentu, turėjo galimybę sužinoti kaip 

vyksta suaugusių švietimas Europoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje iš žmogaus, kuris tai žino ne 

iš nuogirdų. 

Kitomis „Mokymosi spalvos“ savaitės dienomis senjorams praktinius užsiėmimus vedė Tauragės 

B.Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ir Suaugusių mokymo centro darbuotojai. Ypač glaudūs ryšiai 

susiklostę su Tauragės visuomenės sveikatos biuru. Šią savaitę išklausytos paskaitos su praktiniais 

užsiėmimais „Pirmoji pagalba“, „Sveikatinimo galimybės ir iššūkiai senjorams“. Senjorai sužinojo 

savo kūno masės indeksą, kraujospūdį, vidinių kraujo riebalų kiekį ir santykį, turėjo galimybę 

individualiai konsultuotis. 

Senjorams suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės Suaugusių mokymo centre ,,Kurkime kartu“  ir  

,,Muilo gamyba“. Senjorai išmoko pasigaminti vilna apveltą muilą - kempinę kūno šveitimui, 

gamino patį muilą, kūrė savo gaminiams pavadinimus. 

Didelio senjorų susitelkimo pareikalavo šventinis renginys, kuriame dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacijos prezidentė V.Lukošūnienė ir valdybos narys, metų andragogas A.Bėkšta. Jų 

paskaita ,,Mokymosi spalvos“ į mokymosi spalvų paieškas įtraukė visus senjorus. Atvykęs gausus 

kaimyninių Jurbarko ir Šilalės rajonų Trečio amžiaus universitetų senjorų būrys, atsivežė meninių 

dirbinių parodai ,,Mūsų džiaugsmai ir spalvingi atradimai“. Daug rankdarbių demonstravo ir 

tauragiškiai senjorai: M.Bartkienė (43), M. Šleiterienė (43), R.Garmuvienė (33), J.Mykolaitytė (27), 

O.Butikienė (24), V.Geštautienė (15), V.Kančauskienė (12). Moterys susižavėjo riešinių mezgimu, 

papuošalų iš odos gaminimu (mokytoja A.Paulauskienė). Kaip visada visi žavėjosi TAU senjoro 

tautodailininko Z.Radvilos gintaro ir sidabro darbais. 

Abejingų nebuvo Jovarų pagrindinės mokyklos antrokų, vadovaujamų mokytojų L. Butvydienės ir 

R.Fominichienės, koncertui. 

Su liaudies medicinos paveldo konsultante lektore, žolininke J.Daneliene iš Plungės Tauragės TAU 

bendruomenė susitinka ne pirmą kartą. Vasarą kartu su žolininke stovyklavietėje Visbaruose 

senjorai dalyvavo projekte „Gamtos turtai- mūsų sveikatai ir mus supančiai aplinkai“, mokėsi 

http://www.tauragiskis.lt/content/suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymosi-savait%C4%97-taurag%C4%97je
http://www.tauragiskis.lt/content/suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymosi-savait%C4%97-taurag%C4%97je
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pažinti vaistažoles, rinko įvairias žoleles arbatoms. Kūrybinių dirbtuvėlių metu, kurioms vadovavo 

dailininkė E.Šturmaitė ir technologijų mokytoja A.Paulauskienė, gamino darbelius iš augalų, skirtus 

interjero ir eksterjero puošybai. Šio renginio metu J.Danelienė ir A.Paulauskienė apibendrino 

projekto rezultatus, demonstravo vasaros renginio skaidres. Vakaro vedėja S.Grevienė pakvietė 

susipažinti su lietuviška arbatos gėrimo tradicija, apie kurią papasakojo J.Danelienė. Visi vaišinosi 

kvapia pievų arbata, degustavo šeimininkių senjorių iš sveikų produktų paruoštus patiekalus. 

Mokymosi savaitė Tauragės TAU senjorams žydėjo, švietė, spinduliavo ryškiomis, žaismingomis 

spalvomis. Jie praturtėjo ir praturtino vieni kitus. Kiekvieno jų mėgiama spalva įsijungė į bendrą 

spalvų dermę. Svečiai sėkmingai parsivežė surinktas spalvas į namus ir pasidalins TAU senjorų 

bendruomenėse. 

Parengta pagal TAU senjorų bendruomenės pateiktą informaciją 

  

Trakai  

Trakų rajono savivaldybės tinklalapis http://www.trakai.lt/index.php?1852503108 

2016-11-21 

Suaugusiųjų mokymosi savaitei spalvų netrūko  

Lapkričio 14–20 dienomis visoje šalyje vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė ,,Mokymosi spalvos“, 

kuri mūsų rajone buvo atidaryta lapkričio 14 dieną Trakų krašto tradicinių amatų centre. 

Į amatų centrą buvo pakviesti visi tie, kurie dirba su suaugusiais, plėtoja veiklas, sudarančias 

sąlygas bendrauti, tobulėti, mokytis. 

Savaitės atidaryme dalyvavo rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

koordinacinės tarybos nariai: rajono savivaldybės l.e. direktoriaus pareigas Karolina Narkevič, 

merės patarėja Dominyka Dubauskaitė - Semionovė, savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Dalia 

Dzigienė, Trakų suaugusiųjų mokymosi centro direktorė Loreta Ruškevičiūtė ir pavaduotoja Daiva 

Gribauskienė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotojas Virginijus Baranauskas, 

Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius, Aukštadvario žemės ūkio 

mokyklos direktoriaus pavaduotojas Juozas Juknevičius, Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir 

specialistų tobulinimo centro specialistė Birutė Borsakienė.  

http://www.taurage.lt/taurage/m/m_images/wfiles/Mokslo-spalvos-2016-11-17-26628.jpg
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Renginyje dalyvavo ir TAU (trečiojo amžiaus universiteto) dekanai: Stasė Masilionienė (Onuškis), 

Vilė Lauruševičienė (Aukštadvaris), Vitalija Dovydėnienė (Paluknys), Bronė Petronienė (Trakai), 

Regina Sinkevičienė (Lentvaris), Vytautas Gecevičius (Rūdiškės) ir kiti aktyvūs suaugusiųjų 

renginių dalyviai ir organizatoriai, kuriems esame dėkingi už darbą suaugusiųjų švietime. 

Renginio dalyvius pasveikino rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, linkėdama būti 

pilietiškiems ir aktyviems, domėtis naujovėmis, neužsidaryti namuose, nes bendruomeniškumas 

svarbus tiek kiekvienam mūsų, tiek ir visiems aplinkiniams. 

Dalis dalyvavusių amatų centre lankėsi pirmą kartą, tad D.Dubauskaitės- Semionovės buvo 

supažindinti su veiklos organizavimo principais ir siekiais, o Miglė Dalgedaitė - Lučiūnė pristatė 

visas edukacines programas, kurios itin patrauklios net ir suaugusiems. 

Džiaugiuosi, kad pirmą kartą rajone taip organizuotai vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė. Tai – 

rajono koordinacinės tarybos narių nuopelnas, nes daugelis jų pasiūlė įdomius užsiėmimus, todėl 

netrūko nei mokymosi spalvų, nei lankytojų. 

Daugelis dalyvių skambindami klausė, ar tikrai nieko nekainuos, ar mus priims? Ypač didelio 

susidomėjimo sulaukė Trakų neįgaliųjų užimtumo centro programa ,,Medaus kelias“, Trakų 

viešosios bibliotekos programa ,,Vaikų ir mamų aromaterapija“, Trakų švietimo pagalbos tarnybos 

programa ,,Spalvų terapija“ ir daugelis kitų. Tai rodo, jog turime ką pasiūlyti suaugusiems, kurie 

yra smalsūs, ir to laukia. 

Dėkojame rajono savivaldybei už paramą organizuojant suaugusiųjų švietimą. 

Nijolė Lisevičienė, Trakų suaugusiųjų mokymo centro neformalaus ugdymo specialistė 

  
Suaugusiųjų savaitės atidarymo akimirkos Trakuose. Danutės Vizmanaitės nuotr. 

  

http://www.trakai.lt/trakai/m/m_images/wfiles/nijoles-81583.jpg
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Vilnius 

Soros International House 

SIH dalyvauja tradiciniame LSŠA organizuojamame renginyje „Suaugusiųjų mokymosi 

savaitė" 

http://www.sih.lt/index.php?cid=30527 

Soros International House, būdama Suaugusiųjų švietimo asociacijos nare, kaip ir kasmet dalyvauja 

tradiciniame Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamame renginyje – Suaugusiųjų 

mokymosi savaitė. Šių metų tema „Mokymosi spalvos“, kviečianti suprasti ir pajusti, kiek 

neįtikėtinai daug ir įvairių spalvų gali turėti  suaugusiųjų mokymasis -  nuo brandaus,  ramaus 

žinojimo iki naujų dalykų atradimo, nuo pažinimo džiaugsmo teikiančios atgaivos iki juodo darbo. 

Mes savo ruožtu visą savaitę kviečiame savo studentus bei jų artimuosius, draugus, bendradarbius 

 aktyviai dalyvauti atvirose suaugusiųjų teminėse pamokose SIH patalpose. Kiekvieną  suaugusiųjų 

švietimo savaitės dieną  studentų bei lankytojų labai laukia  fojė pastatytas molbertas su pritvirtinta 

drobe bendro paveikslo tapymui.  Mūsų svečiai bei besimokantieji yra kviečiami  palikti po potėpį, 

atspindintį  tos dienos mokymosi spalvą –džiaugsmą, pilnatvę, iššūkį, veiksmą, laimę, galimybę.  Ši 

nuostabi patirtis leidžia pajusti, kad kartu besimokantieji kartu gali ir kurti, išreikšti savo emociją ta 

pačia tema – jos visos skirtingos, bet tuo ir gražios, nes atskleidžia kiekvieno žmogaus unikalumą. 

Iš anksto dėkojame visiems, kurie jau stabtelėjo ir prisidėjo prie bendro paveikslo kūrimo ir tiems, 

kurie dar tik ruošiasi tai padaryti.  

Suaugusiųjų mokymosi savaitės akimirkas galite pamatyti čia. 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras  

http://vsmc.lt/?p=2454  

Pradėjome Suaugusiųjų švietimo savaitę! 

Kokia spalva reikėtų piešti laimę? 

Balta – jei pieši angelo sparnus, 

Juoda pieši nakties žvaigždėtą dangų, 

O rožine – svajones ir sapnus. 

Visom spalvom gali nupiešti laimę, 

Jei laimę mato akys ir širdis… 

                                 Kęstutis Bleikaitis 

http://www.sih.lt/index.php?cid=30527
http://www.sih.lt/lt/suaugusiuju_mokymosi_savaite_SIH
http://vsmc.lt/?p=2454
http://vsmc.lt/?p=2454
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2016 m. lapkričio 14-20 dienomis vyksta jau septynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė. Šiais 

metais jos rengėjai kviečia pažvelgti į mokymąsi kitomis akimis, atrasti įvairiaspalvį pasaulį, 

susirinkus kartu dalintis spalvotais atradimais. 

Lapkričio 14-ąją, pirmadienį, gimnazijoje surengta suaugusiųjų švietimo savaitės renginių ciklo I 

dalis. Ją pradėjo suaugusiųjų švietimo ekspertas, ilgametis Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos prezidentas Arūnas Bėkšta seminaru Vilniaus miesto ir regiono suaugusiųjų švietėjams 

„Mokymosi spalvos“. Seminaro dalyviai, pasidaliję į grupes, diskutavo apie įvairių spalvų reikšmes, 

apibūdino mokymosi spalvas. Padarėme išvadą, kad juodas mokymasis asocijuojasi su sunkiu 

darbu, pilkas – nuoboduliu ir kasdienybe, raudonas reiškia aistrą mokytis, žalias, geltonas – 

energiją ir ryžtą, mėlynas – tikslų siekimą. Seminaro pabaigoje mintis apibendrinome sutarę, jog 

mokymasis – spalvingas procesas, kuo daugiau jame spalvų – tuo jis įdomesnis ir patrauklesnis. 

Spalvos – tai sielą liečiantys pirštai, kaskart užgaunantys vis kitą stygą… Tad po seminaro 

gimnazijos bendruomenę ir svečius mokiniai pakvietė į kūrybinę popietę „Po vienu stogu – 

daugiatautės mokymosi spalvos“. Skambėjusios dainos ir eilėraščių posmai iš tikrųjų suvirpino ne 

vieno klausytojo sielos stygas, privertė susimąstyti, kokios spalvos jo gyvenime yra daugiausiai, 

kodėl linksmos ir liūdnos, saulėtos ir apsiniaukusios, tingios ir darbingos dienos būna skirtingų 

spalvų. Gal taip yra todėl, jog žmogaus gyvenimas susijęs su gamtos ciklais, o gal todėl, kad 

dangiškoji Verpėja į jo gyvenimo siūlą įverpia vis skirtingą spalvą… Mintimis šįkart nesidalijome – 

kiekvienas bandėme atrasti savąjį atsakymą… 

Vieno teisingo atsakymo ir negali būti, kaip ir žmogaus gyvenimas negali būti vienspalvis – jis tikrai 

yra spalvotas! 

 Parengė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Oksana Aleknavičius 
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Medardo Čoboto TAU 

Jadvyga Miniotaitė  

http://mctau.lt/en/naujienu-pulsas/naujienos/204-mokymosi-spalvos-suaugusiuju-mokymosi-

savaite-mctau 

 

2016-11-21  

 

Dauguma MČTAU fakultetų aktyviai dalyvavo septynioliktoje Suaugusiųjų mokymosi savaitėje 

„Mokymosi spalvos“. 

Visą spektrą mokymosi ir pažinimo spalvų pažėrė Turizmo fakultetas, lapkričio 15 d. surengęs 

konferenciją, skirtą Pietų Lietuvos regiono studijoms. Tokios konferencijos, kurios apjungia 

praktines kurio nors regiono studijas keliaujant ir teorines žinias apie to krašto gamtinius, 

etnokultūrinius ypatumus, tapo šio fakulteto tradicija. Dekanės Teodoros Dilkienės iniciatyva ir 

pagal jos parengtas programas kelionėse bei konferencijose jau išstudijuota Rytų ir Šiaurės Lietuva, 

kitąmet numatytos Mažosios Lietuvos studijos. 

Susipažinti su Dzūkija Turizmo fakulteto klausytojams padėjo Valstybės saugomų teritorijų 

tarnybos vyriausioji specialistė, pedagogė, etnografė, kultūrologė Ona Drobelienė, ne tik skaičiusi 

paskaitas, bet ir lydėjusi senjorus kelionėse po šį nuostabaus grožio kraštą. Apie Dzūkiją ir dzūkus, 

apie šio krašto gamtą, papročius konferencijos dalyviams papasakojo Vilniaus etninės kultūros 

centro vyriausioji edukacijos koordinatorė, tautodailininkė Marija Liugienė. Rašytojas, signataras 

Kazys Saja pasidalijo savo meile Dainavos kraštui, o prof. Vygandas Čaplikas pristatė savo knygą 

„Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“, iliustruotą grafikės Gražinos Didelytės, gyvenusios 

ir kūrusios Rudnelės kaime. 

Rašytojas, gamtininkas, aplinkosaugininkas Selemonas Paltanavičius papasakojo apie nacionalinę 

ekspediciją „Nemunu per Lietuvą“, supažindino su Nemuno kaip laivybinės upės reikšme plėtojant 

prekybą 13-15 a. 

Sūduvos studijoms neužteko dviejų dienų ekspedicijos, todėl konferencijoje išsamiau šį kraštą, jo 

įžymiausius žmones –  Joną Basanavičių,  Vincą Kudirką, Joną Jablonskį, Petrą Kriaučiūną, 

Beatričę Grincevičiūtę, Salomėją Nėrį ir kitus pristatė Sūduvos (Suvalkijos) kultūros centro 

muziejininkas Antanas Žilinskas. 

http://mctau.lt/en/naujienu-pulsas/naujienos/204-mokymosi-spalvos-suaugusiuju-mokymosi-savaite-mctau
http://mctau.lt/en/naujienu-pulsas/naujienos/204-mokymosi-spalvos-suaugusiuju-mokymosi-savaite-mctau
http://mctau.lt/images/content/naujienos/2016-11-21-2.JPG
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Konferencijos dalyviai priėmė laišką–kreipimąsi, kuriuo raginama ne tik keliauti ir pažinti Lietuvą, 

bet ir aktyviai prisidėti prie savo krašto puoselėjimo dalyvaujant savanorystės talkose bei vykdant 

įvairius projektus, padedančius saugoti aplinką ir kultūros vertybes. Laiškas išplatintas visiems 

šalies trečiojo amžiaus universitetams. 

Tęsiasi dar vasarą prasidėjęs spalvingas ir prasmingas projektas „Vasario 16-osios Akto signatarų 

keliais“, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Projektą vykdo Kultūros ir Istorijos 

fakultetai, remiami Signatarų namų bei Švietimo ir mokslo ministerijos. Beveik pusšimtis šio 

projekto dalyvių per Suaugusiųjų mokymosi savaitei skirtą renginį lapkričio 16 d. išklausė 

Signatarų namų vadovės Meilutės Peikštenienės paskaitą apie signatarų mecenatystę. Buvo pabrėžta 

visus signatarus jungusi labdaringa veikla, remiant įvairias lietuviškas draugijas ir bendrijas, 

spektaklių pastatymus ir kitus renginius. Daugelis jų bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, 

mokytojavo mokyklose ar dėstė kursuose. Svariai savo finansiniais ištekliais prisidėjo broliai 

Antanas, Jonas ir ypač Petras Vileišiai. Jiems nenusileidę broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai, skyrę 

nemažas sumas studentų stipendijoms – iki 15 proc. savo pelno. Studentes merginas rėmė 

universiteto profesorius P. Dovydaitis, nes moterims, jo manymu, buvo sunkiau siekti tiek 

išsilavinimo, tiek vėliau kilti karjeros laiptais. Neužmirštas S. Banaitis, veik visą iš nuosavo ūkio 

gaunamą pelną investavęs į pirmos lietuviškos spaustuvės Kaune įrenginius ir vėliau į lietuviškų 

knygų spausdinimą. 

Politologijos, ekonomikos ir teisės fakulteto klausytojai lapkričio 17 d. turėjo progos pasiklausyti 

fakulteto dekano, lektoriaus Rimanto Radžiūno paskaitos „Lemtingi Lietuvai 1939–1940 metai“. Ši 

tema sukėlė aktyvias klausytojų diskusijas. 

Lapkričio 17 d. su Sveikatos fakulteto klausytojais savo profesinėmis žiniomis pasidalijo gydytoja 

alergologė Ieva Polianskytė. Ji papasakojo apie alergines ligas, jų prevenciją, profilaktiką ir 

gydymą. Vyresnio amžiaus žmonėms ypač aktualu žinoti, kokie alergenai – maistas, dulkės, 

mikrobai, žiedadulkės, cheminės medžiagos ar vaistai gali sukelti alergines reakcijas, ir jų vengti 

bei laiku pradėti gydyti simptomus vaistais. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitę ypač aktyviai praleido Kultūros fakulteto klausytojai. Jie klausėsi 

etnologės Monikos Balikienės paskaitos „Bloga akis šiuolaikinėje Lietuvoje“, lankėsi Kulinarinio 

paveldo muziejuje, Šv.Faustinos namelyje, Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre, 

Krašto apsaugos ministerijoje, Radijo ir televizijos muziejuje, apžiūrėjo Paveikslų galerijoje 

vykusią parodą „Portretai dvarų kolekcijose“ bei parodą „Trys mados šimtmečiai ir kvietimas į 

pokylį“ Taikomosios dailės galerijoje. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai padėjo senjorams atrasti įvairiaspalvį mokymosi pasaulį, 

papildė žinių bagažą ir praturtino jų dvasinį pasaulį. 
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Lietuvos edukologijos universitetas 

https://leu.lt/lt/sef/sef_naujienos/sef16.11.14_2.html 

Sveikiname studentus ir dėstytojus su suaugusiųjų švietimo savaite: „Mokymosi spalvos“ 

(http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/). Mokymosi savaitė vyks 2016 m. 

lapkričio 14 – 20 d. 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą 

idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei 

parodymui. 

Kviečiame dalintis savo patirtimi ir studijuoti gerąją patirtį leidinyje: „Suaugusiųjų mokymosi 

organizavimo ypatumai: efektyviausių sprendimų paieškos [elektroninis išteklius] : [Lietuvos 

atstovų atsiliepimai apie tarptautinę ateities švietimo iššūkių konferenciją „World learning summit 

2016“ : 2016 m. birželio 14-16 d., Kristiansandas, Norvegija] / [Giedrė Kvieskienė, Kristina 

Miškinienė, Sandra Žinaitytė, Ilona Mulerkienė, Biruta Urbonavičienė, Edita Papikaitė, Andrejus 

Jerešiūnas, Jūratė Makauskienė, Vytautas Kvieska ; redakcinė kolegija: Giedrė Kvieskienė, Angelė 

Kaušylienė, Giedrė Misiūnienė, Vytautas Kvieska] atviroje prieigoje: 

https://www.lvb.lt:443/ELABA:LSCOP_LABT:ELABAPDB18904808 

 

  

https://leu.lt/lt/sef/sef_naujienos/sef16.11.14_2.html
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
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Pabaigos žodis 

Prie šios medžiagos norisi pridėti savo potyrius iš Mokymosi savaitės renginių, kuriuose teko 

dalyvauti. 

O pabuvoti šiais metais teko nemažai.  

Prisiminimus pradėti norisi atidarymo forumu Alytuje. Jis iš tiesų pasižymėjo „spalvomis“: buvo 

kalbama, diskutuojama, pristatoma, filosofuojama, demonstruojama, kviečiama, agituojama, 

džiaugiamasi, piešiama, dainuojama, muzikuojama, šokama, šypsomasi... Renginys vienas, o 

veiksmo ir emocijų – begalinė paletė. 

Nemažiau teigiamų emocijų sukėlė ir kitas susitikimas su Mokymosi savaitės dalyviais – Tauragės, 

Šilalės ir Jurbarko trečiojo amžiaus universitetų „studentais“ Tauragėje. Renginyje kartu su kolega 

Arūnu kvietėme žmones pasidalinti per gyvenimą sukauptomis mokymosi spalvomis ir pažvelgti į 

savo „spalvingą intelektą“ pagal Hovard‘ą Gardner‘į. Žavėjomės renginio dalyvių žibančiomis 

akimis, aktyviu dalyvavimu, bet dar labiau stebino jų rankomis sukurtų darbelių – papuošalų, 

interjero detalių – paroda: kiek įdėta darbo, išmonės, širdies. Jau nekalbėsiu apie savo rankomis 

pagamintomis vaišėmis nukrautą stalą, prie kurio susibūrę žmonės turėjo progą pabendrauti ir 

ragauti žolelių žinovės iš Plungės siūlomas natūralias arbatas.  

Kai po renginio Gargžduose – nuotolinės paskaitos apie atminties lavinimą Klaipėdos rajono 

trečiojo amžiaus universiteto dalyviams, kurių vien J.Lankučio viešojoje bibliotekoje susirinko 

šimtas dvidešimt, o kur dar filialai... – virš miestelio pakibo Laumės juosta, pagalvojau „kokia graži 

ir prasminga spalvoto mokymosi savaitės pabaiga“... 

Bet tai buvo dar ne viskas, ne pabaiga... Pabaiga, lydima rajono kultūros centro ansamblio „Vereta“ 

atliekamų romansų, įvyko Skuode kitą savaitę po Mokymosi savaitės. Į aptarimo – apibendrinimo 

renginį susirinko žemaičiai: skuodiškiai, telšiškiai, šilališkiai, raseiniškiai. Nebuvo laiko ilgoms 

kalboms, bet iš trumpų pasisakymų ir iš pokalbių fragmentų sklido geros emocijos tų, kurie 

organizavo Mokymosi savaitės renginius apie tuos, kurie dalyvavo tuose renginiuose: apie 

žingeidumą, jaudinimąsi, nedrąsumą pirmą kartą prisilietus prie kažko naujo... 

Dėlioju prisiminimą prie prisiminimo lyg verčiau žemuogių karolius...Ilgi jie ir, tikėtina, kad turės 

tęsinį 2017 metų lapkričio mėnesį. Susitiksime.  

 

 


