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2009 metų suaugusiųjų švietimo savaitė
„Septynios kūrybiškumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui“

2009 m. lapkričio 23 – 29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija dešimtąjį kartą
kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas ir organizacijas bei

suaugusiuosius jungtis į suaugusiųjų švietimo savaitės judėjimą.

Jubiliejinė suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama kūrybiškumui ir inovacijoms
mokymesi ir mokyme, švietimo, meno, kultūros, verslo ir socialinio gyvenimo jungtyje,
kasdieniniame žmogaus gyvenime.

Inicijuodama šių metų Savaitę LSŠA palaiko Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą
2009 metus skelbti Europos kūrybiškumo ir inovacijų metais, Europos Sąjungos komunikato
“Mokytis niekada nevėlu”, Mokymosi visą gyvenimą strategijos, Lietuvos Respublikos
vystomojo bendradarbiavimo politikos nuostatas.

Kūrybiškumo dienų metu kviečiame:
– keisti suaugusiosios visuomenės dalies požiūrį į mokymąsi iš tradicinio į kūrybišką –

mokymo atkartok strategiją į mokymosi sugalvok – konstruok – kurk savo požiūrį1 ,
– skatinti kūrybišką suaugusiųjų mokymą: kitų žmonių, kitaip, kitur, kitu laiku,
– plėtoti kūrybiškumo ir inovacijų sampratos suvokimą suaugusiųjų bendruomenėje,
– kurti kultūrines ir kūrybines industrijas tarp švietimo, kultūros, meno ir verslo atstovų,

palaikyti jų netradicinį, neformalų bendradarbiavimą ir partnerystę,
– didinti žmogaus pasitikėjimą, žadinti vaizduotę, plėtoti socialinį dialogą netikėtomis,

kūrybine mintimi grįstomis bendravimo formomis,
– aiškinti kūrybinio mąstymo ir inovacijų reikšmę socialinių, technologinių ir kultūrinių

kompetencijų plėtrai,
– perkelti tradicines kūrybiškumo apraiškas į netradicinę aplinką,
– puoselėti individualias ir kolektyvines kūrybines galias kaip saviraiškos formą,
– plėtoti vietines, regionines ir tarptautines kūrybiškumo ir inovacijų strategijas.

Realizuojant Savaitės idėją raginame:
– bendradarbiauti suaugusiųjų švietėjus, švietimo organizatorius, meno, kultūros ir verslo

institucijas.
– Organizuoti renginius visuomenei: diskusijas, kursus, atvirų durų ir aktyvaus veiksmo dienas,

atviras pamokas, seminarus, koncertus, parodas, vakarones ir t.t..
– Dalyvauti integruotų projektų, ugdančių suaugusių žmonių kūrybiškumą, konkurse.
– Teikti pasiūlymus 2009 m. Metų andragogo nominacijai.

Kviečiame būti kartu!

1 D.Kirvelis. Kūrybiškumas ir naujovės mokantis visą gyvenimą, 2008-11-18
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