2016 metų suaugusiųjų
mokymosi savaitė
„Mokymosi spalvos“

Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis
į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“.
Į mokymosi spalvų paieškas 2016 m. lapkričio 14–20 d. kviečiame švietimo, kultūros ir meno, verslo
įstaigas, institucijas, organizacijas, bendruomenes, judėjimus ir visus suaugusiuosius.
2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja
Suaugusiųjų mokymasis turi daug prasmių:
 nuolatinė kaita nuo nežinojimo link žinojimo, nuo nemokėjimo link patyrimo,
 raktas į asmeninio pasaulio pažinimą ir puoselėjimą,
 tiltas į kompetentingumą, profesionalumą, sveiką ir laimingą gyvenimą, aktyvų pilietiškumą, socialinę
lygybę ir užimtumą,
 instrumentas asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo skambesiui išgauti,
 skatulys visuomenės ir planetos išlikimui,
 teptukas gyvenimo spalvoms išgauti, nes, anot šveicarų ekspresionisto J. Itten, tik „spalva yra gyvenimas, o
pasaulis be spalvų – negyvas pasaulis“.
Suaugusiųjų mokymasis turi ir daug spalvų: kartais jis būna „geltonas“, rodantis brandą ir teikiantis šviesą. Būna jis
„mėlynas“, spinduliuojantis išmintį, kilnumą, elegantiškumą, draugiškumą. „Žalias“ mokymasis irgi būna, kai jis
kupinas atsinaujinimo, dovanojantis viltį ir džiaugsmą, grožį ir laimę. O būna mokymasis ir rimtas, „juodas“
darbas...
Sustabdykime savo nuolatinį skubėjimą, atverkime duris, langus, protus ir širdis pažinimui, pažvelkime į mokymąsi
kitomis akimis, atraskime įvairiaspalvį mokymosi pasaulį. Nagrinėdami mokymosi galimybes atraskime savo
spalvą, pastebėkime dar nematytą mokymosi atspalvį, paprastais žodžiais ir konkrečiais veiksmais tieskime tiltus į
mokymąsi.
Susirinkę draugėn dalinkimės spalvotais atradimais apie
 iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė,
 mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti,
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mokymosi atradimus ir sėkmę,
mokymosi žavumą ir patrauklumą,
mokymąsi kaip įvairiaspalvę šventę visose mokymosi visą gyvenimą srityse.

Suaugusiųjų mokymosi sritys. Šaltinis: Suaugusiųjų mokymosi 21 amžiuje manifestas, 2015
Įsijunkime į Savaitės judėjimą
 Organizuodami įstaigose ir institucijose įvairaus pobūdžio renginius: mokymus, akcijas, atvirų durų dienas,
atviras pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, konkrečių veiksmų popietes ir vakarus,
bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, diskusijas, socialines ir ekologines akcijas
ir daug kitų renginių.
 Aktyviai dalyvaudami vietos, regioniniuose ir nacionaliniuose mokymosi renginiuose, išnaudodami
nuotolinio mokymosi galimybes ir kitas savišvietos formas.
 Sudomindami mažiau aktyvius suaugusiuosius dalyvauti Mokymosi savaitės renginiuose, įsitraukti į
mokymąsi ir mokymosi bei aktyvaus gyvenimo idėjų sklaidą.
 Remdami Mokymosi savaitės idėją materialiai ir moraliai, skleisdami informaciją, kviesdami į bendrą
veiklą įvairių kartų, etninių grupių ir visuomenės sluoksnių atstovus, savanoriaudami renginiuose.
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2016 metais pagrindiniai Mokymosi savaitės renginiai vyks Alytuje, Dzūkijos sostinėje. Savaitės ir renginio
organizatoriai Alytuje – LSŠA Alytaus krašto skyrius ir Alytaus miesto savivaldybės Suaugusiųjų švietimo

strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo taryba.

2016 m. lapkričio 11 d. Alytuje vyks nacionalinė Mokymosi savaitės atidarymo konferencija ir kūrybinės
dirbtuvės, Metų andragogo ir projektų konkurso nugalėtojų apdovanojimas, kiti renginiai, į kuriuos bus kviečiami
Alytaus krašto ir visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai bei suaugusieji mokiniai.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada
 Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (platinti informaciją, rinkti
informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą.
 Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu (parengti ir išleisti plakatą, kitas viešinimo priemones, įtraukti į
Mokymosi savaitės idėjos ir vykstančių renginių sklaidą žiniasklaidos priemones).
 Remti kolegas Alytuje rengiant nacionalinę Mokymosi savaitės konferenciją.
 Organizuoti Metų andragogo rinkimus ir Metų andragogo pagerbimą.
 Organizuoti projektų ir iniciatyvų, rodančių, kaip mokymasis padėjo suaugusiam žmogui išspręsti
asmeninio ar bendruomeninio gyvenimo problemas Mokymosi savaitės temų kontekste, konkursą,
prasmingiausių projektų ir iniciatyvų pagerbimą.

Dalyvių registracijos formą ir regioninių koordinatorių kontaktus skelbsime 2016 m. rugpjūčio pabaigoje.

Suaugusiųjų mokymosi savaitė – laikas, kai
suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie
moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki,
kad išgyvens tik besimokanti planeta.
Kviečiame būti kartu!
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