Suaugusieji irgi
mokosi
:> Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijai pakvietus burtis I XVII
suaugusiųjų mokymosi savaitę
.Mokymosi spalvos", renginių
numatoma ir Kretingos rajone.

knygos medį", 0 lapkričio 18 d.
-15 val. visi norintys kviečiami
į kūrybines dirbtuves .Jšlydint
margaspalvį rudenį" - užsiėmimus ves Grūšlaukės mokyklos
technologijų mokytoja Modesta
Dalyvauti
užsiėrnimuose
Mockutė.
Lapkričio 15 d. į paskaitą
vietos bendruomenių
narius
pakvies Grūšlaukės ir Iokū- "Kaip atrasti laiko sau?" kviečiami Iokūbavo bendruomenės
bavo Aleksandro
Stulginskio
mokyklos-daugiafunkciai
cen- žmonės - paskaitos Iokūbavo
trai' lopšelis-darželis .Eglutė", Aleksandro
Stulginskio mocenrenginių numatoma Kretingos kykloj e-daugiafunkciame
tre prasidės 15 val., ją ves šios
pedagogų centro kuruojamo
mokymo įstaigos neforrnalioTrečiojo amžiaus universiteto
studentams bei Kretingos rajo- jo švietimo organizatorė Inga
no žmonėms.
Mažeikienė. Į pamoką "Grožis
Mokymosi savaitė skelbiama iš vilnos" lapkričio 16 d. 15 val.
lapkričio 14-20 dienomis. Ji 'kviečia jokūbaviškė mokytoja
skirta mokymosi visą gyveni- Felicija Stramilaitė - pamomą idėjos sklaidai, praktiniam
ka vyks technologijų kabinete.
jos taikymui ir suaugusiųjų
Muzikinis užsiėmimas suaubendruomenės
mokymosi ga- gusiesiems .Karaokė visiems"
limybėms atskleisti. .Savaitės
Iokūbavo mokykloje įvyks laprenginiuose kviečiami dalyvauti kričio 18 d. 1~.30 val., jį ves
suaugusiųjų švietėjai, suaugu- mokytoja Rita Valiukienė. Tą
sieji bei jų artimieji. Labai no- pačią dieną 14.15 val. aktyvaus
laisvalaikio
mėgėjus
suburs
rėtume suaktyvinti suaugusius
žmones, kad jie patirtų moky- intelektualinis žaidimas "Protrnūšis".
mosi visą gyvenimą malonumą,
kad pasinaudotų. įvairių užimTrečiojo amziaus studentumą organizuojančių institutams skirta paskaita "Kaip jaustis naudingam ir reikalingam
cijų teikiamomis paslaugomis
bei galimybėrnis", ., nepraleisti
vyresnio
amžiaus
žmogui?",
kurią skaitys psichologas Toprogos pabendrauti,
sužinoti
ką nors naujo kvietė Kretingos
mas Lagūnavičius, Kretingos r.
rajono švietimo centro direktokultūros centre įvyks lapkričio
14 d. 14 val.
riaus pavaduotoja neformaliaLapkričio 16 d. 15 val. Krejam švietimui Aurelija Iedenkienė.
tingos muziejuje plačiajai visuomenei rengiama ekskursija
Grūšlaukės
mokykloje-daugiafunkciame
centre savaitės "Spalvinga Kretingos muziejaus
istorija". Būtina išankstinė re"Mokymosi spalvos" renginiai
prasidės .lapkričio 10 d. 12 val. gistracija - tel. 8 605 43100. '
paskaita .Tėvai ir vaikai. Už ką
Lapkričio 17 d. 15 val. Kreir kaip mylėti savo tėvus" - su tingos r. švietimo centre rengiaauditorija
bendraus
Renata ma popietė "Poezijos spalvos".
'Kupšytė, Švietimo centro psiĮ konferenciją "Misija - būti
chologė. Lapkričio 14 d. 16 val. tėvais" lopšelių-darželių "EgluGrūšlaukėje rengiama saviraiš- tė" ir "Žilvitis" ugdytinių tėvai
kviečiami lapkričio 18 d. 17 val.
kos popietė "Fizinis aktyvumas
šokio ritmu", lapkričio 15 d. Ji vyks "Eglutėje".
14.30 val. grūšlaukiškiai kvie••P. n." informacija
čiami į popietę "Auginkime

