2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“
Ar žinote,...
...kur ir kada mes, suaugusieji mokomės?
...kokias galias mums mokymasis suteikia?
... kad be mokymosi būtų sunkiai įsivaizduojama mūsų profesinė veikla ir karjera, sveikas ir laimingas gyvenimas?
...kur slypi mokymosi žavesys?
Susiburkime į 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę ir sužinokime! Praturtinkime vėlų rudenį, kai gamtoje ir
sieloje ima trūkti spalvų, mokymosi patirtimi, išmintimi ir žavesiu!
2017 m. lapkričio 20 – 26 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo,
kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti
MOKYMOSI šventę - aštuonioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir
žavesys“. Suaugusiųjų mokymosi savaitę skirsime sau, Europos suaugusiųjų mokymosi metams,
Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25- ių metų sukakčiai.
2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja
Mokymasis vyksta visada ir visur. „Ar yra to pabaiga?“ – klausia Aurimas Marijus Juozaitis ir atsako:
„Vienareikšmiškai ne, nes mokymasis yra visiškai toks kaip ir gyvenimas – einantis, čia nėra stabtelėjimų, tik su
ilgesniais ar trumpesniais permąstymo laikotarpiais“.
Cituotam autoriui antrina įvairaus amžiaus besimokantys suaugusieji:
„Naujos žinios plečia mūsų akiratį, suteikia galimybę pažinti pasaulį, kitas kultūras.“ Olga
„Mokymasis padeda aktyviai gyventi, įgytos žinios padės ateityje, pvz., darbe, bendravime, šeimoje…“ Laura, 18 m.
„Žinios reikalingos geram darbui, ateities kūrimui.“ Inga, 21 m.
„Kiekvieno žmogaus misija – gyventi tobulėjant. Mokymasis suteikia pažinimo džiaugsmą, skatina aktyviai
gyventi.“ Albina, 53 m.
Mokymasis yra aktyvus veiksmas. Pirmiausia minties, kad kažko nežinai, tada žengi žingsnį (ir mintyse) ir pamatai,
kad gyvenimas keičiasi…tau pačiam.“ Mindaugas, 46 m.
Kas mokymasis yra kiekvienam mūsų? Mokymosi reikšmės ir prasmės kviečiame ieškoti šių metų suaugusiųjų
mokymosi savaitės renginiuose:
 Kaip mokymas ir mokymasis padėjo išspręsti asmenines, profesines ar bendruomenės problemas?
 Kokie mokymo ir mokymosi renginiai buvo naudingiausi ir kodėl?
 Kokius atradimus apie save ir pasaulį padarėte mokydamiesi ar organizuodami mokymus?
 Koks mokymas ir mokymasis buvo itin sėkmingas, kodėl jį norėtumėte pakartoti?
 Kuo pasireiškė mokymosi, kuriame dalyvavote ar organizavote, žavesys ir patrauklumas?
 Kaip švenčiate mokymąsi - įvairiaspalvę šventę - visose mokymosi visą gyvenimą srityse?

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

Kalbėkime apie mokymąsi ir mokykimės ant visų Lietuvos piliakalnių, gėrėdamiesi mūsų tautinio kostiumo
spalvomis, propaguodami sportą ir sveiką gyvenimo būdą, tausodami lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo,
unikalumą ir originalumą; minėdami pasaulyje žinomo lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, mitologo, vieno
žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo 100-ąsias
gimimo metines; nagrinėdami Ievos Simonaitytės, paskutinės Mažosios Lietuvos metraštininkės, kūrinius apie
išskirtinius lietuvninkų likimus ir Klaipėdos krašto etnografinį savitumą; skaitydami ir cituodami Kazio Bradūno
eilėraščius....Kalbėkime apie mokymąsi visur, kur kiekvienas esame ir mokomės, ten, kur mus nuveda smalsumas
ir poreikis sužinoti, išmokti, patirti, pasidalinti...
Įsijunkime į Savaitės judėjimą
Įstaigoms ir organizacijoms
 Organizuokime 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 kitus
renginius, kokius tik galite sugalvoti.
 Kvieskime į juos ne tik savo bendruomenę, bet ir aplink įstaigą ar organizaciją gyvenančius bei dirbančius
žmones, atverkime jiems savo įstaigų duris.
 Organizuokime bent po vieną renginį po darbo dienos, kad mokymosi džiaugsmu pasidalintų ir tie, kurie
visą darbo dieną dirba.
 Sudominkime mažiau aktyvius suaugusiuosius dalyvauti Mokymosi savaitės renginiuose, įsitraukti į
mokymąsi ir mokymosi bei aktyvaus gyvenimo idėjų sklaidą.
 Remkime Mokymosi savaitės idėją materialiai ir moraliai, skleisdami informaciją, kviesdami į bendrą veiklą
įvairių kartų, etninių grupių ir visuomenės sluoksnių atstovus, savanoriaudami renginiuose.
 Aktyviai dalyvaukime vietos, regioniniuose ir nacionaliniuose mokymosi renginiuose, išnaudodami
nuotolinio mokymosi galimybes ir kitas savišvietos formas.
Lietuvos suaugusiems
 Ieškokime savo gyvenamoje vietoje įstaigų ir organizacijų, organizuojančių Mokymosi savaitės renginius, ir
dalyvaukime tuose renginiuose, dalindamiesi savo mokymosi patyrimu.
 Burkimės į neformalias grupeles, pasidalinkime mokymosi patirtimi, atkreipkime mažiau mokymąsi
praktikuojančių kaimynų dėmesį į tai, ką gali mokymasis ir kuo jis patrauklus.
2017 metais Mokymosi savaitės atidarymo renginys vyks Utenoje, viename seniausių Lietuvos miestų, kurio
herbas - aukso spalva spindinti pasaga, laimės simbolis šiais metais simbolizuos ir suaugusiųjų mokymosi žavesį.
Renginio organizatoriai Utenoje – LSŠA Utenos krašto skyrius, Utenos kolegija ir kitos aktyviai suaugusiųjų
švietimo ir mokymo srityje dirbančios įstaigos bei organizacijos.
Nacionalinis atidarymo renginys vyks 2017 m. lapkričio 17 d. Renginio metu vyks konferencija ir kūrybinės
dirbtuvės, bus apdovanota/s LSŠA 25-čio andragogė/as ir pagerbti mokymosi projektų konkurso nugalėtojai,
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Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogai. Renginį organizuosime su
„Epale“ nacionaline agentūra, o į jį kviesime Utenos krašto ir visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjus bei jų mokinius.
Iš Utenos Mokymosi savaitės renginiai pasklis po įvairius Lietuvos kampelius, kviesdami ieškoti mokymosi žavesio
ir suteikdami papildomų galių žinoti, būti, gyventi ir veikti kartu.
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 Utenoje rengiant nacionalinę Mokymosi savaitės konferenciją.
 Organizuoti LSŠA 25 – čio andragogės/o rinkimus ir jos/jo pagerbimą.
 Organizuoti projektų ir iniciatyvų, rodančių, kaip mokymasis padėjo suaugusiam žmogui išspręsti
asmeninio, profesinio ar bendruomeninio gyvenimo problemas bei atrasti mokymosi žavesį, konkursą,
prasmingiausių projektų ir iniciatyvų pagerbimą.
 Rinkti praktinius mokymosi galios ir žavesio pavyzdžius, juos publikuoti LSŠA leidinyje „Savišvieta“.

Organizuodami 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę jau bendradarbiaujame su Europos elektroninės
suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ nacionaline agentūra - Švietimo mainų paramos fondu bei prisidedame
prie Europos profesinių gebėjimų savaitės iniciatyvos. Kartu būti kviečiame ir kitus!
Suaugusiųjų mokymosi savaitė – laikas, kai suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie moko, mokosi ir
kviečia mokytis kitus, tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta.
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