
Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

KVIETIMAS

2022 m. lapkričio 21 - 25 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – dvidešimt trečioji suaugusiųjų mokymosi
savaitė „Mokymosi siluetai“.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas ir Joniškio rajono švietimo centras
nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti Mokymosi savaitės sutiktuvių konferencijoje, kuri vyks 2022 m. lapkričio 18 d.
Joniškio Baltojoje sinagogoje.

Konferencijos tikslas – mokytis būti atviram, pažinti, ko nepažįsti ar nežinai, ir puoselėti suaugusiųjų
mokymosi idėjas, atskleisti mokymosi teikiamas galimybes, naudą ir džiaugsmą.

Konferencijos dalyviai:
 Įgis kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.
 Išbandys įvairias mokymosi galimybes.
 Suvoks aktyvaus dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose - Europos suaugusiųjų švietimo platformoje

„Epale“, NordPlus Adult - prasmę ir naudą.
 Patirs mokymosi bendraujant džiaugsmą.

Konferencijos dalyvius sveikins LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė, Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus
Gailius ir Jurdaičių socialinės globos namų šešėlių teatras.

Koks yra žaismės ir žaidimo santykis su pažinimo, mokymosi ir saviraiškos procesais? Ar žaidimas ir edukacija
yra priešybės? Kaip žaidžiantis protas užčiuopia įvairius tikrovės rakursus? Į šiuos klausimus atsakymų bus
ieškoma pagrindiniame konferencijos pranešime „Žaidžiantis protas“, kurį skaitys „Epale“ programos
autoritetas, Lietuvos filosofas, Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius ir Masačusetso
technologijų instituto afilijuotas mokslininkas dr. Kristupas Sabolius.

Renginyje apžvelgsime suaugusiųjų švietėjų galimybes bendradarbiauti „Epale“ platformoje ir įgyvendinant
NordPlus Adult programos projektus. Skelbsime Metų andragogo, aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių –
„Epale“ andragogų nominacijas, pažymėsime prasmingiausias ir labiausiai įkvepiančias mokymosi patirčių
konkurso istorijas.

Antrojoje renginio dalyje mokymosi džiaugsmą patirsime dalyvaudami net septyniuose kūrybiniuose
užsiėmimuose, kuriuos ves Joniškio miesto ir rajono suaugusiųjų švietėjai.

Kviečiame registruotis į konferenciją iki 2022 metų lapkričio 14 d.: https://forms.gle/qLcwx9uQWqLYZMAg6

Preliminari konferencijos programa pridedama.

https://forms.gle/qLcwx9uQWqLYZMAg6


Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

2022 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“
sutiktuvių konferencija

Preliminari programa

2022 m. lapkričio 18 d. Baltoji sinagoga, Miesto a. 4, Joniškis

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

I dalis. „Mokymosi siluetai“. Pasiduokim intuicijai, įsiklausykim...reikia vėl išmokt įsiklausyt (J.Mekas)
Moderatorius Andrius Petkauskas, Žagarės kultūros centro renginių organizatorius.

11.00 – 11.15 Sveikinimo žodžiai ir palinkėjimai.
 Inga Jagelavičiūtė, LSŠA prezidentė.
 Vitalijus Gailius, Joniškio rajono savivaldybės meras.
 Jurdaičių socialinės globos namų šešėlių teatras.

11.15 – 13.00
 Paskaita „Žaidžiantis protas“. Dr. Kristupas Sabolius, 2022 m. „Epale“ autoritetas.
 „Epale“ metų andragogo apdovanojimai. Dr. Edita Trečiokienė, ŠMPF projektų koordinatorė.
 2022 m. Metų andragogo ir projektų konkurso laureatų pagerbimas. Dr. Irena Žemaitaitytė,

LSŠA valdybos pirmininkė.

13.00 – 14.00 val. Užkandžių pertrauka.

II dalis. „Mokymosi siluetai“.Mokausi. Bandau. Kas dieną. Aš tik pakeliui. Iš kažkur į kažkur...(J.Mekas).

14.00 -14.30 „Nordplus Adult” projekte mokėmės, kas yra „Laisvė rinktis“. Lina Trebienė, Jaunuolių
dienos centras, Panevėžys.

14.30 – 16.00 val. Aktyvios mokymosi veiklos Joniškyje.
 Kelionė po kvepiantį prieskonių pasaulį. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
 Šiaudinių stebuklų - žaisliukų - rišimas. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
 Skrebinam atvirukus - lavinam vaizduotę! Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka.
 Pasižvalgymai su virtualios realybės akiniais. Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras.
 Šokių terapija su „iDance“ sistema. Joniškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
 „Vyšnios kelias“. Žagarės kultūros centras.
 Fraktalų piešimas - žvilgsnis į spalvas, formas ir...save. Joniškio kultūros centras.

16.00 – 16.30 val. Atsisveikinimo akimirkos ir užkandžiai.

Kviečiame registruotis į konferenciją iki 2022 m. lapkričio 14 d.: https://forms.gle/qLcwx9uQWqLYZMAg6
 Registracijos anketoje prašomus duomenis LSŠA valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti juos renginio

organizavimo tikslais prieš ir po renginio, atsiskaitant su rėmėjais, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo
renginio dienos, išskyrus atvejus, jei nesutiksite dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą
sutikimą atšauksite.

 Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama.

https://forms.gle/qLcwx9uQWqLYZMAg6

