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Ar jau pasižymėjote kalendoriuje rugsėjo 17-18 d. renginį? Jis įvyks. Bet kokiu oru.
Bet kokiam dalyvių skaičiui.

2022 08 30

Mieli Asociacijos nariai, dėkodami už buvimą kartu, džiaugdamiesi Jūsų ištikimybe, tikėdamiesi
tolesnio bendradarbiavimo ir kviesdami jį plėtoti, nuoširdžiai kviečiame Jus į tradicinį susitikimą

Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje/Aristavėlės dvaro rūmuose.

Penkioliktieji „Pievelių šnabždesiai“ įvyks 2022 m. rugsėjo 17-18 d.
Susitikimo pradžia 2022 m. rugsėjo 17 d. 11.00 val.

Susitikimo džiaugsmą kaip ir ankstesniais metais kursime visi bendrai, skirdami šių metų renginį LSŠA
30 metų ir „Erasmus+“ programos 35 metų jubiliejams.

Šiais metais renginys yra neeilinis - pirmąją susitikimo dieną su mumis susitiks Europos suaugusiųjų
švietimo asociacijos (EAEA) prezidentas Uwe Gartenschlager, su kuriuo aptarsime suaugusiųjų
švietimo iššūkius ir tendencijas Europoje ir pasaulyje.
Antrąją dieną kviečiame Jus pristatyti vykytus/vykdomus „Erasmus+“ projektus.

Kaip dalyvauti?
Savanoriškai. Aktyviai. Išradingai. Lietuviškai svetingai (ir saikingai taip pat). Kūrybiškai ir inovatyviai.
Dalyvavimo sąlygos.
 Atvykimas: atvykstame savo lėšomis.
 Maitinimas: kava ir pietumis pasirūpins LSŠA; vakarienė ir kitos dienos pusryčiai - suneštiniai.
 Nakvynė: nemokama nakvynė daugiaviečiuose kambariuose. Komfortiškiau gyventi galima

Lietuvos liaudies buities muziejaus Girkalnio svečių namuose
 http://www.llbm.lt/lt/informacija_lankytojams/apgyvendinimas/, telefonas rezervacijai +370 640

-54713
 Įėjimo į muziejų bilietas (susimokama renginio vietoje): suaugusiam asmeniui 10,00 Eur,

studentams ir senjorams - 5,00 Eur
Apdovanojimas.
Jūsų laukia dalyvio pažymėjimas ir kitokios malonios akimirkos.

Registracija į renginį vyksta iki 2022 m. rugsėjo 9 d.
Nuoroda registracijai https://forms.gle/Q8eQUWeavy9Y5dt76
Papildoma specifinė informacija (pvz., kaip įvažiuoti į muziejaus teritoriją, kaip rasti Aristavėlės dvaro
rūmus ir pan.) bus suteikta registruotiems dalyviams.

Bendros informacijos apie renginį galite klausti tel.: +370 61320320 (Vilija)

Renginį remia Lietuvos liaudies buities muziejus ir Rumšiškių muziejaus dvaro akademija.

Preliminari renginio programa pridedama (žr. toliau).

http://www.llbm.lt/lt/informacija_lankytojams/apgyvendinimas/
https://forms.gle/Q8eQUWeavy9Y5dt76
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Renginio programa
Rugsėjo 17 d.
Vieta: Lietuvos liaudies buities muziejaus Aristavėlės dvaro rūmai

Iki 11.00 val. Dalyvių atvykimas, šypsenos, apsikabinimai, pasimojavimai.
11.00 Renginio atidarymas, vėliavos pakėlimas, „Pievelių“ himno giedojimas.
11.15. Sveikinimo žodžiai ir dalyvių susipažinimas.
11.30 Confintea VII. Forumo svarba, turinys ir įžvalgos suaugusiųjų švietimo ateičiai iš pirmų lūpų.
EAEA prezidento U. Gartenschlaeger pristatymas
Diskusijos apie Confintea VII nutarimų svarbą Lietuvai ir suaugusiųjų švietėjų galimybę juos įgyvendinti.

12.30 Kavos pertrauka
12.45 Naujoji (2021 m.) Europos Sąjungos suaugusiųjų švietimo darbotvarkė. Kaip Lietuva pasirengusi
ją vykdyti. EAEA prezidento U. Gartenschlaeger pristatymas ir diskusijos.
13.45 Pietūs.
15.00 Curriculum globALE: suaugusiųjų švietėjų kompetencijų sistema (UNESCO mokymosi visą
gyvenimą instituto ir partnerių sukurtas andragogų profesionalizacijos modelis). EAEA prezidento U.
Gartenschlaeger pristatymas ir diskusijos.
16.30 Pirmosios dienos dalies apibendrinimas, neatsakyti klausimai, dalyvių pažymėjimų įteikimas,
pažintis su Aristavėlės dvaro rūmų ekspozicija.

Nuo 18.00 val.
Andragoginis pažmogys: vakarienė, vakarojimas, naktipiečiai...Vyks buities muziejaus
„Monopolio“ pastate.

Rugsėjo 18 d.
Vieta „Monopolis“, muziejaus miestelis

10.00 - 14.00 „Erasmus+“ projektų diena - erdvė dalyviams pristatyti įgyvendintus arba įgyvendinamus
„Erasmus+“ projektus (viktorinomis, žaidimais, kitais aktyviais būdais).
Preliminariai (bet ne tik šie...):
 „Andragogo misija - suteikti besimokančiajam sparnus“.
 „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“.
 LSŠA -akredituotos konsorciumų mobilumo organizacijos projektas andragogų profesionalizacijai.
 Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo

išsilavinimo suaugusiems migrantams.
 .....

14.00 LSŠA ir jos narių vykdomų „Erasmus+“ projektų žemėlapis.
15.00 Renginio uždarymas, vėliavos nuleidimas, apsikabinimai, atsimojavimai, graudulys... iki kitų metų!


