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2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferencija „Lietuva mokosi: iš 

praeities į ateitį“ 

2018 m. lapkričio 16 d. 

Birštonas, Kurhauzas (B.Sruogos g.2). 
 

Preliminari konferencijos programa 
 

9.00 – 10.00  Dalyvių registracija. Šilti apsikabinimai, susitikimo kava/arbata. 
10.00 - 10.15 Savaitės atidarymas.  

Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė.  
Birštono savivaldybės administracijos atstovas (derinama). 
Muzikinis Birštono meno mokyklos mokytojų pasveikinimas. 

 
10.15 - 12.00 Lietuva mokosi: praeitis, dabartis, ateitis.  

Pamąstymai, pašmaikštavimai, pristatymai, pokalbiai 

• Lietuvos šimtmečio suaugusiųjų švietėjai. Virginijus Savukynas, žurnalistas, Europos suaugusiųjų švietimo 
platformos „Epale“ autoritetas Lietuvoje, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ autorius. 

• Ko ir kaip mokosi suaugę birštoniečiai. Solveiga Pempienė, Birštono savivaldybės viešoji biblioteka. 

• Kūrybiškai link ateities. Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ekspertas. 

•  „Epale“ metų andragogų apdovanojimai. Dr. Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondo projektų 
koordinatorė. 

• Metų andragogo ir 2018 m. konkurso „Šimtmečio pamokos“ laureatų pagerbimas. Dr. Vilija Lukošūnienė, 
LSŠA prezidentė. 

 
12.00 - 13.30 Pietų pertrauka  
 
13.30 – 15.00 Laikas mokytis. Dabar! Mokymasis paralelinėse grupėse. 

 

Edukacija, užsiėmimas Aprašas 

„Prakalbinkime tautos raštą“ 
Birštono muziejus, Vytauto g. 9 

Supažindinsime su Baltų simboliais, ženklais ir raštais, naudojamais 
Dzūkijos regiono tautodailėje, drožyboje, karpiniuose ir kituose 
rankdarbiuose. Pasiaiškinsime audinių raštų ir ornamentų formas, 
reikšmes, simboliką bei spalvinius aspektus, dekoruosime lininį maišelį. 

„Kvepiantis Birštono miesto 
banginukas“  
Birštono sakralinis muziejus, 
Birutės g. 10 

Pagal XII a. šv. Hildegardos receptą formuosime ir kepsime Birštoną 
simbolizuojančius banginuko formos sausainius, skanausime juos su 
čiobrelių arbata, apžiūrėsime eksponuojamas parodas. 

Biblioterapijos užsiėmimas 
„Tulpės“ sanatorija,  
B. Sruogos g. 4A 

Dalyvausime biblioterapijos, gydančio skaitymo, popietėje, aptarsime jos 
naudą, svarbą bei poveikį žmogui. 

Pažintis su šiuolaikinėmis 
technologijomis bibliotekoje (3D 

Susipažinsime ir išbandysime šiuolaikines technologijas, tampančias vis 
populiaresnėmis šiandieniniame gyvenime bei ugdymo procese. 
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spausdintuvas, virtuali realybė ir 
kt.)  
Birštono viešoji biblioteka, 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 12 
 

Kūrybinės dizaino dirbtuvės 
Birštono meno mokyklos Dizaino 
studija, J. Basanavičiaus a. 6 

Pasinersime į kūrybą kartu su dizainere, menininke Vilma Krasauskiene. 

Erdvių aromatizavimo dirbtuvės 
Laisvalaikio ir pramogų 
organizatoriai „Čiulba Ulba“ 
B. Sruogos g. 4 

Kursime ypatingą Jūsų namus ir šeimą atspindinčią, kvepiančią 
dekoraciją, suteiksime jai individualumą ir unikalumą. 

 
15.00 – 15.30 Kūrybinių užsiėmimų apmąstymai, padėkos, renginio užbaigimas su kavos/arbatos puodeliu.   
 
Kviečiame registruotis į konferenciją https://goo.gl/forms/AD1CNZIEWVrPsFWS2 
Registracijos anketoje prašomus pateikti duomenis LSŠA valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio 
organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, 
apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio 
dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą 
atšauksite. 

Registracija vyksta iki 2018 metų lapkričio 12 d. 
 

Informacija apie konferenciją:  
Dalia Cymbaliuk, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, tel. 8 5 2312309, lssavilnius@andragogai.lt 
Solveiga Pempienė, Birštono savivaldybės biblioteka, tel. 8-319-65760, el. paštas: projektai@birstonas.mvb.lt 
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