
 

 

 
 

 

Suaugusiųjų mokymo savaitės akcentas – dailės darbų paroda 
 

 

 „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ – taip šiemet buvo pavadinta tradicinė, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva rengiama suaugusiųjų mokymosi savaitė, skirta atkurtos 

Lietuvos šimtmečiui. Lapkričio 19-25 dienomis, į jau devynioliktąjį kartą Lietuvoje organizuotą 

suaugusiųjų mokymosi savaitę įsiliejo ir druskininkiečiai. Kaip teigė suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginius kuruojančio Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis, tokie renginiai primena, 

jog Druskininkuose suaugusieji turi įvairias galimybes būti kūrybiški saviraiškoje bei įvairia veikla 

turtindami savo laisvalaikį. 

 

 Druskininkuose, Suaugusiųjų mokymosi savaitės dienomis, renginiai organizuoti Jaunimo 

užimtumo centre, Švietimo centre, Druskininkų socialinių paslaugų centre: drauge su Visuomenės 

sveikatos biuro specialistas surengta apskrito stalo diskusija „Cukrinis diabetas – XXI a. rykštė“; 

sveikatos stiprinimo užsiėmimai – mankšta miesto bendruomenei, fizinio aktyvumo užsiėmimai 

senjorams „Nėra blogo oro, yra tik noras judėti pirmyn“. 

 

 Gražiu Druskininkuose organizuotos Suaugusiųjų mokymo savaitės akcentu tapo lapkričio 

21-osios vakarą Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus parodų 

salėje surengtas M. K. Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų klasių kūrybinių darbų parodos 

atidarymas. Drauge su druskininkiečiais renginyje dalyvavo ir svečiai iš Lazdijų meno mokyklos – 

direktorė Renata Mockevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Tulabienė, mokytojai  ir 

suaugusieji mokiniai, lankantys dailės pamokas. Parodos atidarymo metu Lazdijų meno mokyklos 

direktorė R. Mockevičienė pasidžiaugė, kad Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla vieni pirmųjų 

Lietuvoje įkūrė suaugusiųjų klasę ir pradėjo suaugusiuosius mokyti dailės paslapčių bei įteikė padėką 

mokyklos direktorei Onai Olšauskienei už partnerystės santykių plėtojimą, dalijimąsi gerąja darbo 

patirtimi, suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginio organizavimą“. 

Po parodos atidarymo surengta suaugusiųjų klasių atvira, praktinė ir teorinė pamoka-diskusija „Dailės 

įtaka turtinant suaugusiųjų laisvalaikį“. Pamokas vedė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

mokytojos metodininkės Onutė Zakarienė ir Eglė Maračinskaitė. 

 

 

Druskininkų švietimo centro informacija 

 

 

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Lazdijų meno mokyklos suaugusiųjų klasių mokiniai bei 

mokytojai (centre – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O. Olšauskienė, Lazdijų 

meno mokyklos direktorė R. Mockevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui D. Tulabienė)/Andriaus 

Švitros nuotrauka: 

 

 



 


