
       

                    

                         
 

 

                                                 

                                                                    

2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo forumas  
MOKYMOSI SPALVOS 

 

KVIETIMAS 
 

2016 m. lapkričio 14–20 d. Lietuvoje vyks 17-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė 

„Mokymosi spalvos“ – laikas, kai suartėja žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki, 

kad išgyvens tik besimokanti planeta.  

 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Alytaus verslo konsultacinis centras ir 
Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo 
taryba nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti savaitės atidarymo forume „Mokymosi spalvos“ 2016 m. lapkričio 11 d. 
Alytaus miesto teatre (Rotušės a. 2, Alytus). 
 

Forumo tikslas – puoselėti suvokimą, kad įvairiaspalvis mokymasis visą gyvenimą daro didelį poveikį žmogui.  
 

Uždaviniai. Forumo dalyviai: 

 Pasidalins „spalvotais“ iššūkių atradimais, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė.  

 Analizuos mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti.  

 Aptars mokymosi atradimus ir sėkmę, žavumą ir patrauklumą.  

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

Forume bus aptarta pagrindinė suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja – kaip surasti mokymosi džiaugsmą ir žavesį bei 
suteikti mokymuisi spalvų, kokį poveikį mokymasis turi bet kuriai asmeninio ir viešojo gyvenimo sričiai, kokius iššūkius 
mokymasis padeda įveikti. Forumo pranešėjai pasidalins mokymosi – vieno iš kelių gyvenimo įprasminimo būdų – 
įžvalgomis, papasakos savo gyvenimo sėkmės istorijas, apie mokymosi įtaką karjerai ir asmeniniam gyvenimui. Bus 
apžvelgtos suaugusiųjų švietėjų galimybės bendradarbiauti skleidžiant suaugusiųjų mokymosi idėjas projektuose, 
pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. Bus paskelbtos Metų andragogo, „Epale“ andragogo nominacijos, 
pažymėti prasmingiausi suaugusiųjų mokymosi projektai. Antrojoje renginio dalyje konferencijos dalyviai bus pakviesti į 
kūrybinio mokymosi dirbtuves – jose taikant spalvotąjį mokymąsi bus nagrinėjamos aktualios gyvenimo paralelės. Teatro 
fojė bus pristatomos Alytaus miesto ir kitų Lietuvos vietovių suaugusiųjų švietimo įstaigos. 
 

Forumo garbės svečias – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
 

2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę remia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 
 

Informacija apie renginį  tel. +370 652 81 500, el. paštu algimantasciglinskiene@gmail.com   
Preliminari forumo  programa pridedama.  
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