
 Mieli „Avilio kronikos“ skaitytojai,  

 Jūs skaitote naują Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro 

laikraščio „Avilio kronika“ numerį. 

 Šiame numeryje daugiausia dėmesio skirsime 12-ajai Suaugusiųjų švietimo savaitei 

„Nuo Trečiojo iki Dvidešimt pirmojo amžiaus. Rudens pasirinkimai“.  

 Renginiai vyko visose Lietuvos suaugusiųjų švietimo įstaigose. Renginių įvairovė 

suteikė galimybę dalintis gerąja patirtimi, siekti ugdymo  kokybės. Mokiniai galėjo 

pasidalinti savo išgyvenimais, patirtais mokantis suaugusiųjų ugdymo įstaigose. 
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2011 m. suaugusiųjų švietimo savaitės atspindžiai 

Konferencija Marijampolėje 

 Š. m. lapkričio 16 d. į konferenciją „Naujųjų ugdymo programų taikymas ugdant 

suaugusiuosius“ Marijampolėje susirinko suaugusiųjų švietimo įstaigų vadovai ir 

mokytojai, taip pat Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo 

plėtotės centro ir vietinės valdžios atstovai. Jie aptarė naujus iššūkius suaugusiųjų švietimui. 

 Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos 

pirmininkas Gintaras Jurkevičius ir padėkojo vietinei valdžiai už suaugusiųjų švietimo 

palaikymą. 

 Marijampolės miesto mero pavaduotojas Algis Žvaliauskas pabrėžė, kad išsilavinęs 

žmogus svarbus Lietuvai. 
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Lietuvos suaugusiųjų mokymo 

centrų vadovų asociacija 

Vilniaus Gabrielės 

Petkevičaitės—Bitės Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės—Bitės 

Suaugusių mokymo centro L A I K R A Š T I S 

 Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras dirba jau 

septynioliktus metus. Per tą laiką keitėsi švietimo įstatymas, mokymosi programos, 

mokiniai, mokymosi poreikiai, mokytojai, jų kvalifikacija ir darbo sąlygos. Bet mokymo 

centras sugebėjo sukaupti milžinišką darbo su suaugusiais žmonėmis patirtį. Šią patirtį 

kasdien panaudoja mokydami mokinius ir klausytojus. 

                                                                                                                                                     Plačiau  

 2011 m. lapkričio 14-20 d.d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija visus kvietė į  

12-ąją suaugusiųjų švietimo savaitę „Nuo Trečiojo ir Dvidešimt Pirmojo amžiaus.  

Rudens pasirinkimai”. 
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