
 

 

 

 

 

Prieš 20 metų užgimusi idėja - jungtis į Mokymosi savaitės judėjimą ir tuo būdu kuo plačiau 

skleisti žinią apie mokymosi bet kuriame amžiuje naudą - yra tik didelio kelio pradžia! 

 

Jau 20 metų Telšių andragogai atsiliepia į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kvietimą 

lapkričio mėnesį vieną savaitę paskirti aktyviam suaugusiųjų mokymui(si). 

Graži tradicija – Savaitės renginių Telšių rajone pradžią arba pabaigą organizuoti Žemaičių muziejuje 

„Alka", kur visada sukuriama jauki ir draugiška atmosfera. Ir šiais metais lapkričio 22 dieną Telšių rajono 

suaugusiųjų švietėjai dėkojo muziejaus darbuotojams už galimybę čia susiburti, pakviesti savo draugus 

suaugusiuosius ir leistis į mokymosi kelionę. 

Šios Savaitės pavadinimas „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ simbolizuoja kelionę, kurią 

siejame su mokymusi. Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro direktorė, pakvietė suaugusiuosius peržvelgti 

mokymosi kelius, nueitus per 20-metų Telšių rajone. Direktorė apžvelgė ir įvertino dvidešimties suaugusiųjų 

mokymosi savaičių patirtį, prisiminė žmones, su kuriais nuo pat pradžios drauge įgyvendino Savaitės idėjas, 

pasidalijo Vilniuje vykusios Savaitės atidarymo šventės akimirkomis. 

Renginio svečiai: Telšių r. savivaldybės mero patarėja Rugilė Kumžaitė, Telšių Vyskupo Vincento 

Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas – kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, Telšių r. 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė, Telšių apskrities verslo 

inkubatoriaus direktorė Jolanta Norvaišienė, Telšių TAU direktorė Regina Chmieliauskienė pasveikino visus 

suaugusiuosius ir pasidžiaugė kasmet gausėjančiu besimokančiųjų būriu Telšiuose ir palinkėjo nesustoti kelyje, nes, 

anot Leonardo da Vinčio: „Mokymasis - tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl 

kurio niekad nesigaili“. 

Konsorciumo „KARTU 2019“ nariai, „Erasmus+“ projekto „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų 

tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ dalyviai, pristatė savo patirtį, kurią įgijo dalyvaudami kvalifikacijos 

tobulinimo programoje Ibbenbiurene (Projekto Nr2019-1-LT01-KA104-060360): 

o „Žemaitijos regiono suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo patirtys dalyvaujant „Erasmus+“ programos 

projektuose“, pranešėja Telšių švietimo centro metodininkė Nijolė Vaičekauskė; 

o  „Erasmus+“ programos KA1 projekto „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis 

Vokietijos patirtimi" kvalifikacijos tobulinimo mokymų Vokietijoje dalyvių refleksija: 

o Geroji andragoginė patirtis, įgyta lankantis Ibbenbiureno Liaudies švietimo mokykloje, Ibbenbiureno 

muzikos mokykloje ir privačiame teatre „Quasi So Theater“, pranešėja Žemaičių muziejaus „Alka“ 

direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė; 

Geroji andragoginė patirtis, įgyta lankantis Ibbenbiureno miesto bibliotekoje“, pranešėja Telšių r. 

savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė edukacinei veiklai Erika 

Bytautienė; 

Geroji andragoginė patirtis, įgyta lankantis įstaigoje „Mokymai ugdo Ibbenbiureno miestą“, pranešėjas 

Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius Aurelijus Laurinavičius; 

Geroji andragoginė patirtis, įgyta Ibbenbiureno šeimos ugdymo centre, pranešėja asociacijos „Vokiečių 

kalbos ir kultūros draugų klubo“ narė Vilija Juknevičienė; 

Geroji andragoginė patirtis, įgyta Jaunimo kultūros centre, pranešėja asociacijos „Telšių bičiulių ratas“ narė 

Daiva Grevienė. 

Mokymų dalyviai drauge nueitą mokymosi kelio atkarpą įvertino kaip naudingą, įdomią ir prasmingą. 

Renginio pabaigoje suaugusieji dalyvavo momentinėje apklausoje, kurią organizavo Telšių r. savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė E.Bytautienė. 

Renginio dalyviai išreiškė viltį, kad prieš 20 metų užgimusi idėja - jungtis į Mokymosi savaitės judėjimą ir 

tuo būdu kuo plačiau skleisti žinią apie mokymosi bet kuriame amžiuje naudą - yra tik didelio kelio pradžia! 

 

Akimirkos iš Savaitės užbaigimo renginio Žemaičių muziejuje „Alka“: 

https://www.facebook.com/560529714105860/photos/pcb.1383401721818651/1383298705162286/?type

=3&theater 
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