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Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk 

 

 
2021 m. lapkričio 15 - 21 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – dvidešimt antroji 

suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi-gyveni, gyveni-mokaisi!“ 
 

KVIETIMAS 
 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Švietimo mainų paramos fondas nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti 
Mokymosi savaitės atidarymo konferencijoje, kuri vyks 2021 m. lapkričio 12 d. Telšių Vyskupo Vincento 
Borisevičiaus kunigų seminarijoje. 

 
„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks uždavinys, atsistojęs žmogui prieš 

akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja šiokio tokio jėgų įtempimo, vilties kliūtį nugalėti, baimės, nerimavimo, 
susikoncentravimo. Taip, kaip imtyninko raumenys nesigimnastikuojant suskystėja, tampa nebetvirti, taip 

žmogaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, susiniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, 
nežinąs, kas jis yra. Siela it guma, jei ji netampoma, vėliau nebeišsitempia. Ją reikia lavinti, kaip 
sportininkas lavina savo kūną, kuris galėtų pasiekti vis didesnius rezultatus. Lygiam gyvenime siela 
apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas.“ (Vytautas Mačernis, 1941.II.5) 

Konferencijos tikslas – prisimenant prieš 80 metų parašytus poeto Vytauto Mačernio žodžius, puoselėti 
suaugusiųjų mokymosi idėjas, atskleidžiant galimybes, naudą ir džiaugsmą, kurį  suteikia žmogui 
mokymasis.  
Konferencijos dalyviai: 

 Įgis kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties. 

 Susipažins su kūrybiniame procese dalyvaujančiais sąmonės ir pasąmonės komponentais . 

 Prisimins ir aptars įvairias mokymosi galimybes. 

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

Konferencijoje atskleisime mokymosi gyvenimui džiaugsmą: ką gali mokymasis ir kuo jis žavus, kaip 
mokymasis padeda plėtoti profesinę karjerą ir asmeninį gyvenimą, atskleisti žmogaus galimybes ir talentus, 

kokią prasmę suteikia gyvenimo pilnatvei, kokybei, kuo praturtina žmogaus būtį. 
Konferencijos dalyvius sveikins Telšių meno mokyklos mokiniai bei Telšių Žemaitės dramos teatro Vaikų ir 
jaunimo studijos „Savi" aktoriai. Matysime ištrauką iš spektaklio, skirto Vytauto Mačernio gimimo 100-
osioms metinėms paminėti, „Karūna poetui". Režisierė Laimutė Pocevičienė.  
Renginyje apžvelgsime suaugusiųjų švietėjų galimybes bendradarbiauti „Epale“ platformoje. Skelbsime 
Metų andragogo, aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių – „Epale“ andragogų nominacijas, pažymėsime 
prasmingiausias ir labiausiai įkvepiančias mokymosi patirčių konkurso istorijas.  
Antrojoje renginio dalyje mokysimės kartu. Telšių švietimo centras pakvies į Gaspadėnės kertie, Atsipūtėma 
kertie, Žuodė i vaizda kertie, Dūšės kertie.  
 
 

Konferencijos programa pridedama. 
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2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ 
Preliminari konferencijos programa 

 

2021 m. lapkričio 12 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija  
Katedros a. 6, Telšiai 

 
I dalis. Moderatorius Simonas Baliutavičius, Telšių švietimo centro direktorius 

 
10.00 – 11.00 Dalyvių registracija. Šilti ir saugūs apsikabinimai, susitikimo kava. 

11.00 – 11.15 Savaitės atidarymas. Sveikinimo žodžiai, prisiminimai ir palinkėjimai. 

11.15 – 13.30 „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ 

 2021 m. „Epale“ autoriteto paskaita. „Kūrybiškumo neuromokslas: kokie mūsų sąmonės ir 

pasąmonės komponentai dalyvauja kūrybiniame procese“. Neuromokslininkė Urtė Neniškytė. 

 „Epale“ metų andragogo apdovanojimai. Dr. Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondo 

projektų koordinatorė. 

 Metų andragogo ir 2021 m. projektų konkurso laureatų pagerbimas. Vilija Lukošūnienė, LSŠA 

valdybos pirmininkė 

13.30 – 14.30 val. Užkandžių pertrauka  
 

II dalis  
14.30 –  16.00 val.  Aktyvios mokymosi veiklos Telšiuose 

 Gaspadėnės kertie   

 Atsipūtėma kertie      

 Žuodė i vaizda kertie 

 Dūšės kertie  

16.00 – 16.30 val. Atsisveikinimo akimirkos ir užkandžiai 
 
Kviečiame registruotis į konferenciją: https://forms.gle/PFoGrTExKM6MjuVE7  
 

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 2021 metų lapkričio 10 d. 

Maloniai primename, kad renginyje galite dalyvauti tik turėdami galiojantį galimybių pasą. 
 

https://forms.gle/PFoGrTExKM6MjuVE7

