
2010 metų suaugusiųjų švietimo savaitės „Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie 
veiksmų!“ apibendrinimas 
 
Vienuoliktoji Suaugusiųjų švietimo savaitė „Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!”, 
vykusi Lietuvoje 2010 m. lapkričio 15-21 dienomis, buvo skirta pasaulinės suaugusiųjų švietimo 
konferencijos CONFINTEA VI (2009) idėjai, kad regionai turėtų tapti  besimokančiosiomis 
organizacijomis.  
 
Savaitės renginius organizavo 127 institucijos ir organizacijos. Įvyko 254 renginiai (seminarai, 
susitikimai, diskusijos, parodos, dailės pamokos ir kiti), nukreipti į Lietuvos švietėjus, dirbančius 
įvairiuose suaugusiųjų švietimo baruose – mokyklose, universitetuose, kolegijose, bendruomenėse, 
privačiame sektoriuje.  
 
Savaitėje dalyvavo svečiai iš užsienio - Ukrainos, Baltarusijos ir Moldovos– įvairių suaugusiųjų švietimo 
organizacijų atstovai. Jie lankėsi regioniniuose renginiuose – Marijampolėje ir Širvintose, kur susitiko 
su vietinių švietėjiškų organizacijų atstovais, taip pat dalyvavo nacionalinėje vaizdo konferencijoje 
Kaune.  
 
Lapkričio 19 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune įvyko pagrindinis Savaitės renginys – vaizdo 
konferencija „Nuo retorikos prie veiksmų kuriant besimokančiąją visuomenę“. Ji buvo transliuojama į 
septynias nutolusias klases: Vilniuje, Klaipėdoje, Širvintose, Mažeikiuose, Akmenėje, Utenoje ir 
Pakruojyje. Iš viso joje dalyvavo 167 įvairių organizacijų atstovai. Konferencijos dalyviai išklausė 
pranešimus ir grupėse svarstė bei pateikė pasiūlymus kriterijų besimokančios organizacijos 
neformaliajame švietime kokybei įvertinti sąrašo sudarymui.  
 
Konferencijos metu buvo apdovanoti paskelbtų konkursų laureatai:  
⚫ Metų Andragogo vardas suteiktas Marijampolės švietimo centro direktorei M.Apanavičienei.  
⚫ Konkurso „Mano šaunioji besimokančioji organizacija“ laureatai:  

- Šakių bendruomenių centrų asociacija – už savo vertės suvokimą: organizacijos ir žmonės jose 
yra turtas, o ne ištekliai;  
- Telšių suaugusiųjų vidurinė mokykla – už kūrybišką ir netradicinį požiūrį į institucijos 
tobulėjimą (ir jo pristatymą); 
 - Širvintų rajono švietimo centras – už mokymosi krypties kaitą: nuo asmeninių prie institucijos 
poreikių.  

 
Kaip visada, visi Savaitės renginiai sugulė į visą Lietuvą apimančią renginių programą.  
Bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru išleistas plakatas ir lankstinukas. Jie buvo dalijami 
įvairioms organizacijoms ir institucijoms – Savaitės dalyviams. Siekiant paskleisti informaciją apie ES 
komunikatą „Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant 
paremti strategiją Europa 2020“, LSŠA parengė ir išleido 2011 m. kalendorių. Kalendoriuje panaudoti 
Vilniaus Varpo suaugusiųjų vidurinės mokyklos mokinių piešiniai (dailės mokytoja A.Užaitė). Rėmėjas – 
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.  
 
Savaitės rėmėjai – LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo plėtros centras.  
 
Ačiū visiems, prisidėjusiems prie 2010 metų suaugusiųjų švietimo Savaitės organizavimo! 


