2012 metų suaugusiųjų švietimo savaitė
„Kartų mokymasis kartu“
2012 m. lapkričio 19 – 25 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo,
kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas ir organizacijas bei suaugusiuosius vėl
jungtis į suaugusiųjų švietimo savaitės judėjimą.

Dvyliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama kartų solidarumo, mokymosi tęstinumo ir
perimamumo idėjoms skleisti ir įgyvendinti: šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir pačioje
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje (visgi mums jau 20!)
Šių metų savaitės idėjinis pagrindas – mokymosi sėkmės ratas, kurį sudaro:
- ikimokyklinis ir priešmokyklinis mokymasis. Jo paskirtis – deramai ugdyti vaiką ir
padėti jam pasirengti formaliam mokymuisi. Etapas trunka 6 -7 metus. Pagrindinis
ugdytojas šeima, talkininkas – ikimokyklinio ugdymo institucijos.
- mokymasis formaliojo švietimo sistemoje. Jo paskirtis – parengti jauną žmogų
savarankiškam gyvenimui ir darbui. Etapas vidutiniškai trunka 15,3 metų. Mokymosi
sėkmei įtaką turi šeima (pradiniame ir pagrindiniame ugdyme) ir mokymo įstaigos.
- mokymasis dirbant. Jo paskirtis – užsitikrinti pilnavertį gyvenimą ir nuolatinį
užimtumą. Šio etapo vidutinė trukmė – 40 metų. Atsakomybė už mokymąsi tenka
pačiam asmeniui ir jo aplinkai.
- mokymasis išėjus į pensiją. Jo paskirtis – tenkinant pažinimo poreikius užsitikrinti
pilnavertį gyvenimą. Tikėtina etapo vidutinė trukmė – apie 19,7 metų. Viena iš
galimybių – dalyvavimas nevalstybinio sektoriaus veiklose savanoriškais pagrindais.
Ikimokyklinis etapas
Nuoseklaus
mokymosi etapas
Mokymosi dirbant
etapas
Mokymosi išėjus į
pensiją etapas

Suaugusiųjų švietimo savaitės metu į mokymąsi visą gyvenimą kviečiame pažiūrėti kaip į
ciklinį procesą, kuriame mokymosi sėkmė kiekviename etape priklauso nuo mokymosi sėkmės
ankstesniajame etape, o jaunesnės kartos mokymosi sėkmę didžia dalimi lemia vyresnės kartos
mokymosi sėkmė.

Šių metų suaugusiųjų švietimo savaitėje „Kartų mokymasis kartu“ siūlome praplėsti 2007 metų
savaitėje nagrinėtą temą „Mokomės kartu: vaikai, tėvai, seneliai“ į renginius įtraukiant ne vien
šeimas, bet ištisas bendruomenes: juk mokytis galime ne tik iš savo tėvų, o patirtį perteikti gali
ne tik savi seneliai.
Visus Savaitės dalyvius, tiek švietėjus, tiek aktyviai mokymesi dalyvaujančius, tiek norinčius
įsijungti į mokymąsi, kviečiame būti kūrybingais ir išradingais: mokymąsi matyti kaip
patrauklų ir inovatyvų procesą, rasti naujas, neišmėgintas kartų bendravimo formas, priemones
ir aplinkas, ieškoti teigiamų patirčių ir jomis dalintis su aplinkiniais.

Ką galime?
- Aptarti, kaip mokymosi rezultatai ankstesniajame mokymosi etape atsiliepia kito etapo
mokymuose.
- Svarstyti, kaip mokymosi nuostata, išlikusi ir puoselėjama dirbant bei išėjus į pensiją,
padeda ugdyti jaunesniosios kartos požiūrį į mokymąsi kaip vertybę.
- Pasidalinti pavyzdžiais, kaip tėvai gali padėti vaikams, o seneliai – anūkams mokytis ir
būti aktyviems socialiniame gyvenime.
- Įtraukti vyresnio amžiaus žmones į žinių ir patirties perdavimą jaunesnėms kartoms.
- Skatinti jaunesnių žmonių norą bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis, perimti jų
patirtį.
- Didinti skirtingų kartų supratimą apie viena kitą.
- Pasidalinti LSŠA 20 metų veiklos patirtimi, pažvelgti į organizacijos ateitį.
Kaip galime?
- Organizuodami bendrą mokymąsi, prisidedantį prie bendravimo tarp kartų sugrąžinimo
ir puoselėjimo.
- Pakviesdami įvairių kartų atstovus į bendrai veiklai – akcijai, kūrybinėms dirbtuvėms,
meninės raiškos projektui...
- Rengdami bendrus skirtingų kartų renginius, pvz., kūrybinių darbų parodas,
spektaklius.
- Kviesdami skirtingų kartų atstovus į atviras pamokas, seminarus, vakarones.
Ką žadame?
- Nacionalinę Savaitės konferenciją.
- 2012 m. Metų andragogo nominaciją.
- Projektų, skatinančių kartų bendravimą ir bendradarbiavimą, pažymėjimą.

Suaugusiųjų švietimo savaitės
Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!
dalyvio anketa
2010 metų lapkričio 15 - 21 d.

Organizacija/institucija......................................................................
..........................
Adresas, telefonas.........................................................................................................
Asmuo kontaktams:
Vardas,pavardė …………………........................................................................……..
E.pašto adresas, telefonas………………………………………………………………….
Kaip numatote dalyvauti?
Data, laikas

Renginys (pavadinimas)

Lapkričio ….d.,
10.00 val.

Seminaras “xxxx”

Vieta, adresas

Atsakingas už
informaciją (v.,
pavardė, telefonas)

Užpildytą anketą iki 2010 metų lapkričio 8 dienos siųsti
koordinatoriams regionuose (žr. priedą).

2010 metų Savaitės koordinatoriai

Bendra informacija: Vilija Lukošūnienė, 8-5-2619031, el.p.: lssa@takas.lt,
mob.: 8-613-20320
Informacija regionuose:
Alytus - Aldona Lesevičienė, aldonalese@gmail.com; tel.: 8-315-79826,
mob. 8-683-97585
Alytaus rajonas – Lina Andrulevičienė, lina.a@zebra.lt; tel.: 8-315-52969
Kaunas - Vita Krivickienė, vitak@ktk.lt; tel.: 8-37-308621, mob.: 8-650-17883
Marijampolė – Jūratė Gaidienė, jurate.msc@marinet.lt; tel.: 8-343-92572,
mob.: 8-688-71335
Panevėžys - Zita Gaigalienė, kvalifikacija@panko.lt; tel.: 8-45-465335,
mob.: 8-614-52406
Tauragė - Nijolė Meilutienė, taurage@moterscentras.w3.lt; tel.: 8 – 446 – 61565, mob.: 8616-55877
Telšiai - Rita Vargalytė, rvargal@gmail.com; tel.: 8-444-60213, mob.: 8-686-27132
Utena - Dalia Stunžėnienė, dalia.st@ukolegija.lt; tel.: 8-389-51662
Klaipėda – Ilona Zubrickienė, ilona.zubrickienė@gmail.com; tel.: 8-46-398983
Vilniaus institucijos informaciją siunčia į LSŠA adresu lssa@takas.lt

