
  

Kviečiame būti kartu! 
 

2010 metų suaugusiųjų švietimo savaitė  

„Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!“ 

 

2010 m. lapkričio 15 – 21 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, 

kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas ir organizacijas bei suaugusiuosius jungtis į 

suaugusiųjų švietimo savaitės judėjimą. 
 

Vienuoliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama pasaulinės suaugusiųjų švietimo konferecijos 

CONFINTEA VI (2009) idėjai dėl regionų kaip besimokančiųjų organizacijų plėtros skleisti.   

 

Šių metų savaitės renginius LSŠA kviečia nukreipti į mus pačius,  Lietuvos švietėjus, 

dirbančius bet kuriame suaugusiųjų švietimo bare – mokyklose, universitetuose, kolegijose, 

bendruomenėse, privačiame sektoriuje... 

Mūsų misija - padėti besimokančiajam pasiruošti sutikti realų gyvenimą su jo 

nesibaigiančiomis permainomis. Norėdami atlikti misiją, keistis turime ir mes patys. Kito kelio 

pasikeitimui nėra, tik mokymasis, todėl natūraliai iškyla būtinybė tapti besimokančiąja 

organizacija. 

  Manydama, kad pradėti reikia nuo savęs ir veiksmais, LSŠA kviečia į  

Veiksmo Savaitę besimokančios organizacijos kultūrai kurti ir puoselėti! 

 

Besimokančios organizacijos kultūra yra fenomenas, kai organizacijos nariai ir vadovai 

vienodai supranta mokymosi organizacijai sampratą: kiekvienas narys mokosi organizacijos 

tikslams, o vadovai rūpinasi savo narių mokymosi ir tobulėjimo galimybėmis.  

Besimokančiąja organizacija gali būti bet kuri įstaiga, bendruomenė, organizacija, 

susivienijimas ir kitokio pobūdžio institucija, kurioje mokymasis ateina “iš vidaus” (ne „iš 

viršaus“  ir ne dėl asmeninių tikslų). 
 

 

Ką galime?  

- Prisidėti prie neformalaus mokymosi kokybės įsivertinimo sistemos kūrimo: svarstyti idėją ir 

teikti pasiūlymus. 

- Dalyvauti regioninėse konfeerncijose “Bendrųjų kompetencijų svarba besimokančioms 

organizacijoms”. 

- Įsivertinti savo, kaip besimokančios organizacijos, veiklą.  

- Svarstyti galimybes, kaip tobulinti besimokančiąją organizaciją. 

- Organizuoti mokymosi renginius – žengti pirmuosius ar n –tuosius žingsnius link 

besimokančiosios organizacijos. 

- Mokytis nuolat mokytis: mokyti vieniems kitus, mokytis vieniems iš kitų, demonstruoti 

praktiškai, ką ir kaip galima išmokti. 

- Skleisti patirtį apie savo, kaip besimokančios organizacijos, kelią ir pasiekimus. 

- Prašyti dalintis patirtimi, kaip stiprinti save kaip besimokančiąją organizaciją. 
- Įtraukti plačiąją visuomenę į diskusijas, kas yra besimokančioji organizacija 

- Paklausti klientų nuomonės, apie save, kaip besimokančiąją organizaciją. 

- Siūlyti savo organizaciją konkursui „Mano šaunioji besimokančioji organizacija“. 

- Teikti kandidatus 2010 m. Metų andragogo nominacijai. 
 

 



  

Kviečiame būti kartu! 
 

 

 

Preliminari Savaitės programa 

 
Pirmadienis, 2010 11 15 d. 

• Savaitės atidarymas masinės informacijos priemonėse, LSŠA skyriuose, atskirose institucijose. 

• Regioninės konferencijos “Bendrųjų kompetencijų svarba besimokančioms organizacijoms” 

Šiaurės Lietuvos regionuose. 

• Kolegų iš užsienio atvykimas.   

 

Antradienis, 2010 11 16 d. 

• Regioninės konferencijos “Bendrųjų kompetencijų svarba besimokančioms organizacijoms” 

Pietų Lietuvos regionuose. 

• Savaitės renginiai regionuose, atskirose institucijose. 
 

Trečiadienis, 2010 11 17 d. 

• LSŠA valdybos/aktyvo ir svečių seminaras. 

o Diskusija apie neformalaus suaugusiųjų švietimo situaciją/plėtrą 

dalyvaujančiose šalyse. 

o Savaitės temos ir programos pristatymas. 

o Savaitės temos aktualumo kolegų šalyse aptarimas. 

• Regioninės konferencijos “Bendrųjų kompetencijų svarba besimokančioms organizacijoms” 

Vakarų Lietuvos regionuose. 

• Savaitės renginiai regionuose, atskirose institucijose. 

 

Ketvirtadienis,  2010 11 18 d. 

• Regioninės konferencijos “Bendrųjų kompetencijų svarba besimokančioms organizacijoms” 

Rytų Lietuvos regionuose. 

• Savaitės renginiai regionuose, įvairiose suaugusiųjų švietimo institucijose dalyvaujant 

kolegoms iš užsienio. Dalijimasis patirtimi. 
 

Penktadienis,  2010 11 19d. 

• Vaizdo konferencija „Nuo retorikos prie veiksmų kuriant besimokančiąją visuomenę“ 

o Pagrindinės CONFINTEA VI idėjos. 

o Mokymosi kokybė integrali besimokančios organizacijos dalis (neformalaus mokymosi 

kokybės į(si)vertinimo sistemos elementų svarstymas).  

o Metų andragogo apdovanojimai. 

o Konkurso „Mano šaunioji besimokančioji organizacija“ nugalėtojų apdovanojimai. 

Transliacija iš Kauno į nutolusias klases Lietuvos regionuose. 
Svečių dalyvavimas vaizdo konferencijoje. 

 

Šeštadienis, 2010 11 20 

• Savaitės renginiai regionuose, įvairiose suaugusiųjų švietimo institucijose. 

• Kolegų iš užsienio išvykimas. 

 

Sekmadienis, 2010 11 21 

• Savaitės renginiai regionuose, įvairiose suaugusiųjų švietimo institucijose. 


