2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“
2014 m. lapkričio 17–23 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo,
kultūros ir meno institucijas bei organizacijas, verslo įstaigas, konfesines bendruomenes ir
visus suaugusiuosius jungtis į penkioliktosios suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą.
Suaugusiųjų mokymosi savaitė – vieta, kur suartėja giminingos sielos:
žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tikėdami, kad išgyvens
tik besimokanti planeta.
2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės vizija
2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama darnaus vystymosi idėjos sklaidai ir
praktiniam jos taikymui.
Gyvybės medis – abstraktus pasaulio modelio simbolis, šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje
reiškia harmoniją su savimi, su aplinka, su savo bendruomene ir valstybe bei pusiausvyrą tarp mūsų
praeities, dabarties ir ateities, tarp mūsų žodžių ir veiksmų.
Kalbėdami apie darnų vystymąsi mes dažnai:
- kalbame trafaretiniais lozungais, abstrakčiais žodžiais, skambiomis frazėmis.
- Galvojame, kad kažkas kitas, ne aš pats, turėtų pasirūpinti mane supančio pasaulio darna.
- Surengiame vieną kitą trumpalaikę aplinkos tvarkymo akciją.
Savaitė „Gyvybės medis“ skiriama pokalbiams paprastais, „žmoniškais“ žodžiais ir konkretiems
veiksmams, kurių esmė - perėjimas nuo abstraktaus mes prie konkretaus aš, nuo žodžio prie veiksmo, nuo
deklaratyvių vertybių prie žodžių ir veiksmų darnos visose keturiose darnaus vystymosi srityse:
- Darbo, vartojimo ir požiūrio į materialinę gerovę (ekonominė sritis).
- Bendravimo saugant save ir savo bendruomenę, dalyvaujant visuomeniniame ir politiniame
gyvenime (socialinė sritis).
- Elgesio ir vertybių, švietimo, kultūrinės įvairovės ir tradicijų palaikymo (kultūrinė sritis).
- Išteklių tausojimo ir požiūrio į ekologiją (ekologinė sritis).
2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje:
- Susimąstykime, kas kiekvienam iš mūsų yra darna („gyvybės medis“), ką ji mums reiškia.
- Svarstykime, kas yra asmeninė atsakomybė už darną.
- Aiškinkimės, ką mums reiškia „gerai gyventi“ ir kaip tai siejasi su mūsų darnos supratimu.
- Pasidalinkime mintimis, kokioje Lietuvoje (kokiame pasaulyje) svajojame gyventi mes, kokios
Lietuvos (kokio pasaulio) linkime savo vaikams ir anūkams.
- Dalinkimės patirtimi, ką darome, kad mes ir mūsų artimieji gyventume svajonių Lietuvoj
(svajonių pasauly).
- Stiprinkime savo asmeninį ir mūsų bendruomenių požiūrį „Aš – visumos dalis“.
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Aptarkime, kaip tausojame (žemę, vandenį, žmogų, save).
Puoselėkime savo kultūrinę tapatybę ir kultūrinę įvairovę, paveldą ir tradicijas.
Sugalvokime, kokį konkretų veiksmą pradėsime Savaitės metu ir jį tęsime ateityje, kad mūsų
bendruomenėje ir Lietuvoje būtų daugiau darnos.
Analizuokime, koks yra kultūros ir švietimo vaidmuo harmonizuojant visuomenę ir kiekvieno
visuomenės nario santykį su aplinka.

Įsijunkime į Savaitės judėjimą
- Organizuodami savosiose 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...
- Kviesdami į bendrą veiklą įvairių kartų, etninių grupių ir visuomenės sluoksnių atstovus.
- Sudomindami mažiau aktyvius suaugusiuosius dalyvauti Savaitės renginiuose, o vėliau įsitraukti į
suaugusiųjų mokymąsi ir darnios plėtros idėjų sklaidą.
2014 metais pagrindiniai Savaitės renginiai vyks Panevėžyje, Aukštaitijos ir 2014 metų Lietuvos
kultūros sostinėje, 511 gimtadienį švenčiančiame mieste, kurį garsina teatro legenda J.Miltinis, skulptorius
J. Zikaras, dailininkas S. Eidrigevičius, kompozitorius A. Belazaras. Mieste, kuriam svarbiausia jo
gatvėmis ir takais einantys žmonės, neleidžiantys tiems takams užželti piktžolėmis.
Panevėžyje vyks nacionalinė Savaitės atidarymo konferencija (2014 m. lapkričio 14 d.) ir
kūrybinės dirbtuvės, Metų andragogo ir projektų konkurso nugalėtojų apdovanojimas, kiti renginiai, į
kuriuos kviečiami Panevėžio ir visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai bei suaugusieji mokiniai.
Savaitę Panevėžyje globoja LSŠA Panevėžio skyrius ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada
- Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą.
- Surengti komunikacijos kampaniją, pristatant Savaitę žiniasklaidai.
- Remti kolegas Panevėžyje rengiant nacionalinę Savaitės konferenciją.
- Organizuoti Metų andragogo rinkimus ir Metų andragogo pagerbimą.
- Organizuoti projektų ir iniciatyvų, gilinančių darnaus vystymosi supratimą tarp
suaugusiųjų žmonių, konkursą ir prasmingiausių projektų bei iniciatyvų pažymėjimą.
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