
Pievelių šnabždesiai 2019

Ar jau pasižymėjote kalendoriuje rugsėjo 21 – 22 d. renginį?
Jis įvyks. Bet kokiu oru. Bet kokiam dalyviui skaičiui….

2019 – 08 – 29

Mieli Asociacijos nariai!

Dvyliktąjį kartą kviečiame susitikti tradiciniuose „Pievelių šnabždesiuose“ 2019 m. rugsėjo
21 - 22 d. Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje.

Susitikimo pradžia 2019 m. rugsėjo 21 d. 11.00 val.

„Pievelių šnabždesiai“ per savo istorijos dešimtmetį tapo ne tik bendraminčių susibūrimo vieta, bet
ir andragoginės kompetencijos stiprinimo galimybe. Tie, kurie nuolat dalyvauja renginyje, tai puikiai
žino. Abejojančius, ar verta atvykti bei norinčius susipažinti, kas gi renginyje veikiama, kviečiame
paskaityti straipsnelį „Apie ką šnabžda „Pievelės“ arba dvidešimt andragoginio meistriškumo
dienų“ (https://ec.europa.eu/epale/en/node/43910)

Susitikimo džiaugsmą ir programą kviečiame kurti bendrai, kad ir šiais metais galėtume praturtinti
savo profesinių ir asmeninių „gėrybių“ krepšelį. Siūlykime, kuo norime pasidalinti su kitais,
nepamiršdami, kad tobulėjame ne tik dalindamiesi, bet ir dalyvaudami kitų kolegų siūlomose
veiklose.

Laukiame Jūsų pasiūlymų susitikimui:
 apie ką (Jūsų asmeninius ar institucijos pasiekimus, įdomius projektus, naujus leidinius,

„išmoktas“ pamokas, ateities planus, sielos džiaugsmus) norėtume pasišnabždėti.
 Kuo (pvz., naujai atrastais mokymosi metodais) norėtume pasidalinti.
 Ko norėtume išmokti.

Į programą žadame įtraukti...
 „Erasmus+“projekto „Mokymosi motyvacijos skatinimas (ELMO)“ pristatymą ir pirmojo

mokymosi vizito praktinę patirtie demonstravimą.
 Mokymosi kelionę po Lietuvos liaudies buities muziejų.
 Dvidešimtos suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia.

Keliaukim!“ aptarimą.
 Įspūdžius iš Baltijos šalių andragogų vasaros mokyklos Pasvalyje.

...bet vietos Jūsų pasiūlymams visada yra!

Kaip dalyvauti „Pievelių šnabždesiuose“?
Atvykime savanoriškai. Būkime aktyvūs ir pristatydami savo pasiekimus, ir džiaugdamiesi kolegų
veiklos rezultatais. Demonstruokime savo išradingumą, kūrybiškumą, inovacijas. Atsivežkime gerą
nuotaiką, truputį vaišių ir būkime svetingi vieni kitiems.

https://ec.europa.eu/epale/en/node/43910
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Materialinės dalyvavimo sąlygos.
 Nemokama: nakvynė daugiaviečiuose kambariuose; sutikimo kibinai šeštadienio ryte ir

keptos dešrelės šeštadienio vakare.
 Mokama: už patalynės skalbimą (iki 3 Eur), jeigu neatsivešite savo lovos skalbinių; įėjimo į

Muziejų bilietas (mokamas renginio vietoje, 5,00 Eur arba 2.50 Eur, jeigu priklauso nuolaida).
 Pasirūpinama maitinimusi tarp kibinų ir dešrelių pirmąją dieną ir antrąją dieną iki pietų bei

svetingai juo dalijamasi su kitais.
 Atvykstama už savo (arba rėmėjų) lėšas.

Registracija. Dalyvio registracijos anketą pridedame.
Registracija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 9 d. el. paštu lssavilnius@andragogai.lt arba
lssa@andragogai.lt .

Informacija tel. 8-5-2619031, 8-5-2312309

Susitikime!
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