
2020-11-23 Dalyvavome suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose 

 

Kaip ir kasmet, šių metų lapkričio 16-22 dienomis šalies suaugusiųjų ugdymo įstaigos 

susibūrė paminėti suaugusiųjų mokymosi savaitę. Šioje, 21-ojoje, suaugusiųjų mokymosi savaitėje 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC) dalyvavo 21-ąjį kartą. Mokymosi savaitės šūkis 

„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ kvietė atsigręžti į savo bendruomenes, suburti andragogus ir 

aptarti suaugusiųjų mokymosi galimybes, jų mokymosi pažangą.  

Šiųmetė savaitė skyrėsi nuo praėjusių tuo, kad visos veiklos buvo perkeltos į virtualią 

erdvę. Nepaisant to, sudarant renginių planą VSMC orientavosi į bendras mokinių ir mokytojų 

veiklas, į ugdymo proceso, bendruomenės gyvenimo reflektavimą.  

 Iškilmingas nuotolinis suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo renginys, kuriame 

gausiai dalyvavo visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai, vyko lapkričio 13 d. Renginio metu buvo 

skelbiami ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuoto įvykdytų projektų konkurso 

rezultatai. Vertinimo komisija pastebėjo, išskyrė ir padėkojo VSMC už inicijuotą Vilniaus miesto 

suaugusiųjų mokyklų projektą „MENASišNAMŲ“ ir mokyklinį projektą „Menas prieš 

koronavirusą“.  

 Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklų projekto „MENASišNAMŲ“ tikslas buvo 

atkreipti mokinių dėmesį į sąmoningą ir atsakingą vartojimą, kėlėme uždavinius: skatinti domėjimąsi 

antriniu daiktų dizainu ir sukurti objektus iš įvairių antrinių medžiagų. Projekto rezultatas – 

organizuotos bendros kūrybinės dirbtuvės, kuriose daiktai buvo prikelti naujam gyvenimui.  

http://vsmc.lt/wp-content/uploads/2020/05/29/MENASisNAMU-Jon%C4%97.pdf 

 Mokyklinis projektas „Menas prieš koronavirusą“ kvietė mokinius reflektuoti COVID-

19 pandemijos aktualijas, ieškoti jų atspindžių įvairių šalių menininkų kūryboje. Mokiniai rinko 

medžiagą internete ir parengė pateiktis. Garsių menininkų darbų įkvėpti projekto dalyviai kūrė 

plakatus, skatinančius atkreipti gimnazijos bendruomenės narių dėmesį į sveikos gyvensenos 

būtinumą, saugios aplinkos kūrimą. http://vsmc.lt/wp-content/uploads/2020/05/05/Menas-

prie%C5%A1-koronavirus%C4%85.pdf 

 Belaukiant suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžios VSMC mokiniai buvo pakviesti 

kurti haiku, skirtus apmąstyti ir išreikšti emocinį santykį su savo mokykla. Lapkričio 16 d. mokinių 

kūryba buvo publikuota VSMC interneto svetainės virtualiame stende. http://vsmc.lt/wp-

content/uploads/2020/11/16/haiku.pdf 

 Lapkričio 17 d. vyko atvira virtuali užsienio kalbos (anglų) pamoka „Mokomės kartu – 

Urban explorers (Miesto tyrinėtojai)“. Tai interaktyvi, įtrauki pamoka, kurios metu buvo naudojami 

įvairūs IT įrankiai, aktualūs šiuo nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu. 

 Lapkričio 18 d. dalyvavome bendrame nuotoliniame Vilniaus miesto suaugusiųjų 

mokyklų renginyje „Susitikime mokytis virtualiai“, kurio metu Vilniaus „Židinio“, „Varpo“ 

suaugusiųjų gimnazijos, Petkevičaitės Bitės suaugusiųjų mokymo centras ir VSMC organizavo 

kūrybines dirbtuves kolegoms. Mes pasiūlėme susitikimo dalyviams sukurti haiku, skirtus mokyklai. 

Kolegos noriai įsitraukė ir skyrė savo mokykloms ne vieną šiltą posmą. 

 Lapkričio 19 d. VSMC pakvietė šalies suaugusiųjų mokyklas į nuotolinį gerosios 

praktikos seminarą „Nuotolinio mokymosi iššūkiai“.  Seminare pranešimus skaitė ir mokyklų gerąja 

patirtimi dalijosi Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro, Rokiškio sausugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro, Trakų suaugusiųjų mokymo centro, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos, Vilniaus 

Gabrielės Petkevičaitės Bitės suaugusiųjų mokymo centro ir VSMC andragogai. Seminaro pranešimų 

temos: „Mokymo platforma Moodle – efektyvus nuotolinio mokymo(-si) įrankis“, „Nuotolinio 

mokymosi kultūros kūrimas Panevėžio SJMC“, „Interaktyvių įrankių ir programų panaudojimas 

nuotoliname mokyme“, „Ruošimasis pamokai: kaip nepaskęsti informacijos lavinoje“, „Nuotolinis 

mokymas – kūrybiškumo išbandymo pamoka“, „Netradicinių pamokų organizavimas nuotoliniu 

būdu“. Reflektuojant seminaro naudą jo dalyviai akcentavo, kad visi pranešimai pasižymėjo turinio 

aktualumu ir galimybe pritaikyti mokytojų darbe. Susitarta ir ateityje organizuoti panašius seminarus 
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išryškinant atskirų mokomųjų dalykų dėstymo specifiką. http://vsmc.lt/wp-

content/uploads/2020/11/19/2020-11-19_Vaizdo-konferencija.docx 

Penktadienį, lapkričio 20 d., baigiamuoju suaugusiųjų mokymosi savaitės akcentu tapo 

VSMC organizuoto šalies suaugusiųjų mokyklų mokinių plakatų kūrimo projekto kūrybinių darbų 

virtualios galerijos pristatymas VSMC interneto svetainėje. Projekto metu mokiniams buvo pasiūlyta 

domėtis savo mokyklos gyvenimu, istorija ir atskleisti mokyklos išskirtinumą. Kartu su VSMC 

dalyvavo ir sukurtus plakatus atsiuntė Marijampolės, Panevėžio, Rokiškio, Šilutės suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centrų, Klaipėdos, Vilniaus „Varpo“ ir „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijų mokiniai. 

Visiems projekte dalyvavusiems mokiniams ir juos kuravusiems mokytojams išsiųstos padėkos. 

http://vsmc.lt/wp-content/uploads/2020/11/18/PARODA-Mano-mokykla-20-11-21-1.pdf 

Džiaugiamės, kad tradicinės suaugusiųjų mokymosi savaitės tapo puikia proga šalies 

suaugusiųjų mokymo įstaigų bendruomenėms susiburti, pasidalyti patirtimi, kurti ir džiaugtis 

atradimais ir mokymusi kartu. 

 

 

 

http://vsmc.lt/wp-content/uploads/2020/11/19/2020-11-19_Vaizdo-konferencija.docx
http://vsmc.lt/wp-content/uploads/2020/11/19/2020-11-19_Vaizdo-konferencija.docx
http://vsmc.lt/wp-content/uploads/2020/11/18/PARODA-Mano-mokykla-20-11-21-1.pdf

