
 

 

 

 

 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ renginiai 

 
Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas, jo forma Data, laikas, vieta Dalyviai Anotacija 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

PASKAITA-PRAKTIKUMAS 

„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KALBOS RAIDA IR 

KALBOS UGDYMO 

GALIMYBĖS 

BENDRADARBIAUJANT SU 

VAIKO ŠEIMA“ 

2016-11-14 

17:00 val. 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Ikimokyklinio, 

ankstyvojo 

mokyklinio 

amžiaus vaikų 

tėvai, globėjai. 

Specialistai supažindins su 

vaikų kalbos raidos 

ypatumais, kalbos ugdymo 

galimybėmis, atsakys į  

klausimus. 

2. FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„KASDIENIAI ATSPALVIAI“ 

ATIDARYMAS 

2016-11-15 

13:30 val.  

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Zarasų krašto 

bendruomenės 

nariai. 

Fotografų Vilmos 

Kandrašovienės ir jos 

sūnaus Ryčio užfiksuotos, 

atrodo, kasdienės 

akimirkos atskleidžia  

gilią, jautrią prasmę, 

padeda paprastume 

pamatyti daug atspalvių.   

3. RUDENS POETINIAI 

SKAITYMAI „SKAMBANČIU 

ŽODŽIO KELIU....“ 

2016-11-15 

14:00 val. 

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Zarasų krašto 

bendruomenės 

nariai 

Tradiciniai rudens 

poetiniai skaitymai 

kuriančiųjų buvimo kartu, 

dalijimosi kūrybiniais 

pamąstymais laikas. 

Pokalbiai apie poeziją ir 

jos vietą kiekvieno 

gyvenime. 

4. POKALBIS-DISKUSIJA 

„ATRASKIME ĮVAIRIASPALVĮ 

MOKYMOSI PASAULĮ“ 

2016-11-16 

10:00 val.  

Imbrado seniūnija 

Imbrado 

seniūnijos  

bendruomenės 

nariai 

Susitikimai, pokalbiai su 

seniūnijos, bibliotekos,  

bendruomenės atstovais 

apie suaugusiųjų švietimo 

poreikį ir galimybes 

bendruomenėje. 

5. POKALBIS-DISKUSIJA 

„VYRESNIO AMŽIAUS 

ŽMONIŲ MOKYMOSI IŠŠŪKIAI 

IR GALIMYBĖS DUSETOSE“ 

2016-11-16 

12:00 val. 

Dusetų seniūnija 

Dusetų seniūnijos 

bendruomenės 

nariai 

Susitikimai, pokalbiai su 

seniūnijos, mokyklos, 

bibliotekos, kultūros 

centro,  bendruomenės 

atstovais apie vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų 

švietimo poreikį ir 

galimybes bendruomenėje 

6. POKALBIS-DISKUSIJA 

„SUAUGUSIŲJŲ MOKYMASIS- 

ASMENINIAM IR 

BENDRUOMENINIAM 

GYVENIMUI PRATURTINTI“ 

2016-11-16 

15:00 val.  

Degučių seniūnija 

 Degučių 

seniūnijos 

bendruomenės 

nariai 

Susitikimai, pokalbiai su 

seniūnijos, bibliotekos,  

bendruomenės atstovais 

apie suaugusiųjų švietimo 

poreikį ir galimybes 

bendruomenėje. 



7. POKALBIS-DISKUSIJA  

„IŠŪKIAI, SU KURIAIS 

SUSIDURIA ZARASŲ KRAŠTO 

SUAUGUSIŲJŲ 

BENDRUOMENĖ“. 

2016-11-17 

10:00 val.  

Zarasų rajono 

savivaldybės 

mažoji salė,  

Sėlių a. 22 

Savivaldybės 

tarybos, 

administracijos 

atstovai, įstaigų, 

asociacijų 

dirbančių 

suaugusiųjų 

švietimo srityse 

atstovai.  

Aptariamos suaugusiųjų 

švietimo aktualijos, 

ieškoma būdų, kaip į 

suaugusiųjų švietimą 

įtraukti daugiau gyventojų, 

ypatingai kaimo vietovėse. 

8. POPIETĖ 

„MŪSŲ KRAŠTO MEILĖS 

DAINIUS“ 

2016-11-17 

14:00 val.  

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai. 

Pasakojimas apie poetą 

Vienažindį. Dalyvaus 

klubo „Lietus vitraže“ 

jaunieji kūrėjai ir mokytoja 

G. Kavaliauskaitė. 

9. KONFERENCIJA 

„GLOBOS IR ĮVAIKINIMO 

AKTUALIJOS“ 

2016-11-18 

10:00 val.  

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Institucijų 

atsakingų už 

globą ir 

įvaikinimą 

atstovai, su 

šeimomis ir 

vaikais dirbantys 

specialistai. 

Konferencijos metu bus 

aptariamos globos ir 

įvaikinimo psichologinės, 

socialinės, teisinės 

aktualijos. Ieškoma būdų 

kaip geriau spręsti 

iškylančias problemas.  

10. PIEŠIMAS AKVARELE 

„ATRASKIME DAR 

NEPAŽINTĄ SAVE“ 

2016-11-18 

12:00 val.  

Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Zarasų 

bendruomenės 

nariai 

Renginio dalyviai 

susipažins su piešimo 

akvarele pradmenimis. 

Piešimo priemonėmis 

dalyviai bus aprūpinti . 

 
 

 

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk 

 
 


