EPALE

2020 m. lapkričio 14 - 22 d. Lietuvoje vykta suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“
LSŠA ir LieDM asociacija kviečia į renginius VDU Adobe Connect
platformoje
Prisijungti į visus renginius kviečiame adresu https://ac.vdu.lt/liedm
PROGRAMA
2020-11-16 PIRMADIENIS
13.00-13.10 Sveikinimo žodis LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė, LieDM asociacijos prezidentė Estela
Daukšienė
13.10-15.00 Vilniaus regionas. Moderatorė – LSŠA Vilniaus skyriaus koordinatorė Jolanta Čeponaitė
Praktinis seminaras „Kurk lėlę, pažink save“. Rolanda Šliažienė-West, Jaunimo centro
„Babilonas“ direktorė, Arūnė Taunytė, projektų vadovė
15.15-16.00 Utenos regionas. Moderatorė – LSŠA Utenos skyriaus koordinatorė Dalia Stunžėnienė
Pranešimas „Nuolatinio mokymosi raiška stiprinant organizacijos atsparumą“. Jolita
Gečienė, Anykščių socialinės globos namų direktorė
2020-11-17 ANTRADIENIS
13.00-14.45 Telšių regionas. Moderatorė – LSŠA Telšių skyriaus koordinatorė Rita Vargalytė
„Bendruomeniškumo pavyzdžiai (pagal ,,Erasmus +“ programos strateginių partnerysčių
projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“). Aldona
Kleivienė, Telšių švietimo centro metodininkė.
„Kuriame aplinką, kurioje norime mokytis ir mokyti kartu (pagal ,,Erasmus+“ KA1
suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas
remiantis Vokietijos patirtimi“). Nijolė Vaičekauskė, Telšių švietimo centro metodininkė.
„Recraft – kultūrinio paveldo suvokimas per amatus“. Ajida Stančienė, Žemaičių muziejaus
"Alka" muziejininkė
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EPALE

2020-11-18

TREČIADIENIS

14.00-16.00 Kauno regionas Moderatorė –„Epale“ Kauno regiono ekspertė, LSŠA Kauno skyriaus
koordinatorė Elene Trepulė
Seminaras „Epale” ir Suaugusiųjų švietimo savaitė. Kauno regiono mokymosi patirtys“
Pageidaujančius
gauti
seminaro
dalyvio
pažymėjimus,
kviečiame
registruotis
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0vr38XSu6ppRPrpC0RmWWnwFp62tbRUSA7D1
YzrQ8YSFUBg/viewform
Seminaro pranešimai :
„Epale“ portalo galimybės“. Dr. Elena Trepulė, „Epale“ Kauno regiono ekspertė
„Nuotolinio mokymosi sėkmės veiksniai. Lietuvos mokyklų patirtis“ (LMT projektas
„Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų atžvilgiu“). Dr. Estela Daukšienė,
VDU Inovatyvių studijų instituto tyrėja, LieDM asociacijos prezidentė
„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklos COVID-19 pandemijos metu“. Edita
Žaromskienė, Kauno rajono TAU rektorė
„Kaip suaugusiųjų švietimas gali padėti migrantams“. Dr. V. Živilė Jonynienė, Socialinių
inovacijų fondo tyrėja/dėstytoja
„Brandi tėvystė - raktas į vaiko sėkmę". Vaidilė Šumskienė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto
dėstytoja
„Sumanioji renovacija arba kaip teisingai tvarkyti namus“. Rasa Bertašiūtė, KTU,
Architektūros ir statybos instituto vyr. mokslo darbuotoja
Klausimai-atsakymai. „Epale“ bendradarbiavimo galimybės
16.00-17.00 Kaunas, Vytauto Didžiojo Universitetas. Moderatorė – prof. habil. dr. Margarita
Teresevičienė, VDU
Nacionalinis mokslo seminaras, skirtas aptarti VDU tyrimų rezultatus apie skaitmeniniam
suaugusiųjų mokymuisi atsiveriančias aukštąsias mokyklas (detalią programą rasite čia
http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/10/Mokslo-seminaras_programa.pdf
Pageidaujančius
gauti
seminaro
dalyvio
pažymėjimą,
kviečiame
registruotis
https://forms.gle/phUTzpqAHGuWLnVz8
2020-11-19 KETVIRTADIENIS
15.00-15.45 Klaipėdos regionas. Moderatorė – LSŠA Klaipėdos skyriaus koordinatorė Ilona Zubrickienė
Pranešimas – gerosios patirties sklaida „Gimnazijos bendruomenės veiklos suaugusiųjų
mokymosi savaičių metu „Prisijunk. Atrask. Patirk.“ Lina Griščenkovienė, matematikos
mokytoja metodininkė, Aldona Pukinskienė, biologijos vyresnioji mokytoja, Klaipėdos
suaugusiųjų gimnazija.
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