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2022 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“ 

2022 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 23-ąjį kartą 

kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus 

suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.   

 

Mano gyvenimas nėra važiavimas į tikslą, bet grožėjimasis važiuojant (Jonas Mekas). 

 

Savaitės idėja 

 

Šių metų Mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės 

ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi - kasdienybės prasmę. 

 

⚫ Gyventi reikia be formulių, būti atviram... Neuždaryti langų, durų, žiūrėti, kas dedasi, pažinti, ko 

nepažįsti, nežinai... 

⚫ Mes nenaudojame to žinojimo, kuris yra labai giliai ir yra Viskas... Pasiduokim intuicijai, 

įsiklausykim, jau nebemokam savęs įsiklausyti...reikia vėl išmokt įsiklausyt... 

⚫ Pasiduok. Kad vėl pradėtum iš naujo. Iš niekur. Į niekur.  

⚫ Aš dar nesu visai kapituliavęs. Mokausi. Bandau. Kas dieną. Aš tik pakeliui. Iš kažkur į kažkur... 

(Jono Meko mintys iš filmo „Jono Meko Antologija”) 

 

Iš Meko mąstymų gelmės gimė vaizdinys: mokymosi siluetai. Jokia paslaptis, kad mokymosi, savęs 

pažinimo, būties prasmės ieškojimo kelias ne visada būna aiškus, primena tamsoje ar migloje 

dunksančio daikto kontūrus... Kad mintys ir patirtys, ne visuomet iš karto apčiuopiamos, vėliau 

atsispindi tolimesniuose žmogaus gyvenimo įvykiuose...Taip kilo mintis pakviesti Lietuvos 

suaugusiuosius ir jų mokytojus į susitikimą – gyvenimo ir mokymosi siluetų paiešką. 

 

Siluetai, kaip teigiama aiškinamuosiuose žodynuose, siejasi su nebyliu kinu, karpiniais, pirmomis 

nespalvotomis nuotraukomis... Kokios formos ir nuotaikos, kokių spalvų bus mūsų mokymosi 

siluetai? Kokia prasmė juose slypės? – štai raktiniai suaugusiųjų mokymosi savaitės klausimai. 

 

Atsakymų ieškokime mokymosi susitikimuose su kitais ir su savimi. Neabejotina, kad naudingų, 

prasmingų ir įdomių mokymosi atradimų rasime nagrinėdami savo šeimų ar vietovių istoriją, 

ieškodami atmintinų įvykių, perprasdami skaitmeninio raštingumo vingrybes; analizuodami 

tarpkultūrinius – etninius  visuomenės santykius; įsileisdami į savo gyvenimą sveiką gyvenimo būdą; 

atskleisdami savo gebėjimus sporte ir kūryboje; tobulindami verslumo, pilietiškumo, mokėjimo 

mokytis, bendradarbiavimo gebėjimus...Pasisemkime naujų patirčių, apmąstykime jas ir mokykimės 

iš jų,  kad mūsų gyvenimas būtų kuo labiau kokybiškas, kad būtume dar labiau pasirengę nugalėti 

kliūtis, kad įsibėgėję mokytis nebegalėtume sustoti!  

Ir tegul mūsų mokymasis, perfrazuojant J. Meką „bus ne važiavimas į tikslą, bet grožėjimasis juo“. 
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Pagrindiniai Mokymosi savaitės tikslai:  

⚫ sutelkti įvairias besimokančias bendruomenes bendrai veiklai,  

⚫ atskleisti mokymosi svarbą gyvenimo kokybei,   

⚫ parodyti suaugusiųjų mokymosi svarbą ir galimybes įvairioms visuomenės grupėms, didinti jų 

dalyvavimą mokymesi,  

⚫ įkvėpti andragogus dirbti kūrybiškai,  

⚫ skatinti andragogus ir besimokančiuosius mąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų 

mokymosi rezultatų.  

 

2022 m. Mokymosi savaitės sutiktuvių sostinė – Joniškis, laimingas, verslus, žalias miestas 

Žiemgalos žemumoje, prie Audruvės ir Sidabros upelių,  Šiaurės Lietuvos širdis. 

Bendradarbiaudami su Joniškio švietimo centru ir „Epale“ platformą koordinuojančia 

agentūra Švietimo mainų paramos fondu mokymosi savaitę atidarysime Joniškio Baltojoje 

sinagogoje. Čia 2022 m. lapkričio 18 d. klausysimės įtraukių pranešimų, aktyviai mokysimės, 

apdovanosime Metų andragogę/ą ir pagerbsime mokymosi projektų konkurso nugalėtojus, skelbsime 

„Epale“ metų andragogus. Renginyje laukiami Lietuvos andragogai bei jų besimokantieji. 

Skatiname, kad Joniškyje prasidėjusi Mokymosi savaitė tęstųsi įvairiuose Lietuvos 

kampeliuose. Atverkime savo duris naujoms patirtims ir atradimams. Pakvieskime į mokymosi 

šventę aplink esančius. Atraskime įvairias mokymosi galimybes ir parodykime jas suaugusiems. 

Organizuokime mokymus, akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, nuotolinius mokymus, 

pristatymus ir diskusijas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, pusryčius, popietes ir 

vakarones, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, socialines akcijas. 

Pasirinkime savo bendruomenei artimiausią veiklą, kuri suartina, džiugina, praturtina gyvenimą.  

Planuodami Mokymosi savaitės renginius kviečiame atsižvelgti į Covid-19 situaciją, planuokime 

renginius atsakingai, laikydamiesi tuo metu galiojančių rekomendacijų.  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada: 

• Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (skleisti 

informaciją, rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą).  

• Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu.  

• Organizuoti Metų andragogės/o rinkimus ir jos/jo pagerbimą.  

• Organizuoti projektų ir iniciatyvų konkursą bei laimėtojų pagerbimą. 

• Bendradarbiauti su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Europos elektroninės suaugusiųjų 

švietimo platformos „Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu, LieDM 

asociacija, kitomis suaugusiųjų švietimu besirūpinančiomis įstaigomis. 

Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę bus skelbiama: 

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/  

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija  

 

Nacionalinė Mokymosi savaitės renginių programa bus paskelbta nuo 2022 m. lapkričio 14 d. 

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

