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Mokymasis arčiau Žmogaus – taip pavadinome ketvirtąją suaugusiųjų švietimo savaitę,
vykusią 2003 metais. Arčiau žmogaus – tiek fizine, tiek dvasine prasme. Sakydami arčiau
žmogaus, galvojome ne tik apie mokymosi vietos nuotolį nuo namų ar darbovietės, bet ir apie
tai, kad mokymosi poreikis vis labiau turi pasiekti žmogaus širdį ir protą. Ir diskutuodami dėl
Savaitės idėjos, ir kviesdami suaugusiųjų švietėjus bei jų kolektyvus dalyvauti, ir
organizuodami renginius stengėmės, kad viskas, ką darėme, būtų skirta Žmogui. Kad surastų
naują mokymosi vietą, būdą, formą, priemonę. Kad suprastų, kad mokymasis šiandien –
neišvengiamas dalykas. Kad pajustų, kad mokymasis gali būti malonus ir “savas”.

Kaip ir kiekvienais metais 2003 metų savaitė sulaukė didžiulio suaugusiųjų švietėjų ir
ne tik švietėjų dėmesio. Sunku būtų išvardinti visus prisidėjusius ją rengiant ir joje dalyvaujant.
Ketvirtoji Savaitė buvo skaitlingiausia ir renginių (virš 270) ir rengėjų (170) ir dalyvių (6 000)
skaičiumi.

Savaitės metu vyko įvairiausi renginiai: atvirų durų dienos, apvalaus stalo diskusijos,
parodos – mugės, koncertai, praktiniai užsiėmimai, paskaitos, ekskursijos ir pan. – viską sunku
ir suminėti. O gal būt ir nereikia šitame straipsnyje, juk turime išsamią Savaitės renginių
programą. Tačiau yra dalykų, apie kuriuos norisi parašyti, į kuriuos norisi atkreipti dėmesį:
kad perimtume vieni kitų patirtį, kad naujos idėjos sklistų iš vienos Lietuvos vietos į kitą...

Savaitės tikslu pasirinkę žmogų, nuo pat pasirengimo Savaitei pradžios ieškojome
kelių, būdų ir formų, kaip jį pasiekti. Parengiamuoju laikotarpiu organizavome du seminarus,
kuriuose gimė kelios naujos, Savaičių Lietuvoje organizavimo praktikoje dar nebuvusios
idėjos. Kokios jos buvo ir kaip pavyko jas įgyvendinti?

Suaugusiųjų mokymosi galimybių pristatymo mugės (prekybos centruose,
atvirose vietose, kur yra žmonių srautas, pvz. Savivaldybėje, rengiant “atvirų durų”
dienas)

Lapkričio 19-oji Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro kompiuterių klasėje buvo
paskelbta atvirų durų diena. Kiekvienas, norintis susipažinti su interneto vartojimo
galimybėmis, gavo nemokamas konsultacijas. Akcijoje dalyvavo daugiau nei 20 žmonių, apie
tokią galimybę sužinojusių iš spaudos. Įdomu pabrėžti, jog šioje akcijoje dalyvavo žmonės,
kurių amžius siekia 75-erius metus. Jie labai džiaugėsi, kad galėjo bent minimaliai susipažinti
su kompiuteriu ir pageidavo daugiau tokių renginių.

Sėkmingo mokymosi pavyzdžiai mugėse ir seminaruose (projektų pristatymai
dalyvių akimis, protu, širdimi). Besimokančiųjų patirtis.
Suaugusiųjų švietimo galimybių Šakių rajone parodą ir mugę atidarė rajono meras J.Bertašius.
Paroda – mugė buvo išskirtinė tuo, kad šalia institucijų, kurios pristatė savo veiklą suaugusiųjų
švietimo srityje, joje buvo demonstruojami meninių projektų ir plenerų, vykusių 2002-2003
metais, darbai. Pristatydami savo darbus parodoje kalbėjo darbų autoriai, dalyvavę projektuose
ir pleneruose iš Gelgaudiškio, Sintautų ir kitų vietovių.



Parodos metu taip pat buvo pristatytos Šakių bendruomenės centro, Šakių verslo informacinio
centro ir Darbo biržos internetinės svetainės.

Savaitės pradžios akcentas – radijo ir TV laidos
2003 metų suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymą pirmąją dieną akcentavo dvi radijo

laidos: “Pradėkime dieną svečiuose” (Žinių radijas), kurioje dalyvavo LSŠA valdybos narys
Aurimas Juozaitis ir “Kitas kelias” (LRT), kurioje kalbėjo savaitės koordinatorė Vilija
Lukošūnienė ir koordinatorės regionuose Aldona Lesevičienė (Alytus), Roma Koncevičienė
(Marijampolė), Rita Vargalytė (Telšiai).

Informaciją apie suaugusiųjų švietimo savaitę per vietinę Mažeikių miesto radijo stotį
“Mažeikių aidas” girdėjo Mažeikių visuomenė.

Apie Savaitės renginius reportažus rodė Kauno regioninė televizija
“Nusipelniusio” suaugusiojo mokinio rinkimai
Savaitės metu Kėdainių rajone buvo paskelbtas viešas konkursas apie nusipelniusio,

daugiausiai pasiekusio Kėdainių regiono suaugusiojo mokinio ir suaugusiųjų mokytojo
rinkimus. Kiekvienas galėjo siūlyti žmones, jo nuomone, tinkančius būti vertais nugalėtojais.
Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai pasiekusia, labiausiai nusipelniusia mokine
tapo kėdainietė Marija Kairienė, Lietuvių – švedų draugijos narė. Buvusi pradinių klasių
mokytoja, 40 metų skyrusi jaunimui, dabar, būdama 73 metų, nenuilstamai tobulinasi ir
dalyvauja įvairiausioje veikloje. Prieš trejus metus Vytauto Didžiojo universitete ji baigė
trečiojo amžiaus universitetą, tačiau ir toliau nuolat siekia naujų žinių. “Nebijau išmokti ko
nors naujo”, - teigia nusipelniusio suaugusiųjų mokinio titulą gavusi kėdainietė.

Daugiausia nuopelnų turinčia suaugusiųjų mokytoja išrinkta Nijolė Pocienė, vadovaujanti
neįgaliųjų literatų būreliui “Likimo palėpėje”, dalyvaujanti mokytojų veteranų klubo “Branda”
veikloje. “Tuščiai gyventi yra per didelė prabanga. Mane domina daugelis dalykų”, - sako
nugalėtoja, manydama, kad savo veikla ji gali ir turi prisidėti prie neįgalių žmonių integracijos
į visuomenę, kuri, nežiūrint garsių kalbų, vis dar labai linkusi neįgaliuosius “atmesti”.

Suaugusiųjų, “senjorų” meno ir kūrybos popietės, parodos
Šitos idėjos užuomazgų galima rasti daugelyje Savaitės renginių. Vienuose jų tai buvo tik
renginio dalis, kituose – visas renginys.

Mažeikių švietimo centre vyko pedagogų saviraiškos paroda “Ir suaugus galima
išmokti daug naujo” .

Šiuolaikinio meno projekto “Objektai” pristatymas Vilniaus “Varpo” suaugusiųjų
vidurinėje mokykloje ir klausytojų kūrybinių darbų parodos “Varpo” suaugusiųjų vidurinėje
mokykloj, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre (Vilnius)

Mokymosi dienos įstaigose ir organizacijose
Šią Lietuvoje iš tiesų naują idėją Savaitės metu įgyvendino Alytus regioninio suaugusiųjų
informacinio centro vadovė Aldona Lesevičienė, pakvietusi 28 miesto institucijas ir
organizacijas surengti mokymosi dienas. Į kvietimą atsiliepusios 5 įstaigos pasiūlė savo
kolektyvo nariams įvairias temas jų profesiniam bei asmeniniam tobulėjimui: Alytaus darbo
rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba mokėsi stalo etiketo, Alytaus kolegijoje buvo
mokomasi daryti sausas puokštes, Darbo rinkos mokymo centro darbuotojai klausėsi
paskaitos”Tarptautinis protokolas ir dalykinis etiketas”, Alytaus dailiųjų amatų mokykloje
vyko seminaras “Edukologijos pamokos tradicinių amatų mokyme”, o Alytaus rajono
S.Kudirkos ligoninėje buvo skaitomos profesinio pobūdžio paskaitos klinikinėse tarnybose.

Mokymosi renginiai tradiciškai mokymosi vietomis nelaikomose institucijose
(muziejuose, bibliotekose, bendruomenių centruose ir pan.)

Kiekvienais metais į Savaitės renginius įsijungia vis daugiau tokių institucijų. Tačiau
šiais metais, nagrinėjant temą mokymasis arčiau žmogaus, norėjosi ypatingą dėmesį skirti
būtent švietimui ir mokymuisi, kuris gauname ne sėdėdami mokyklos suole ar už auditorijos
stalo. Didžiausias tokių institucijų skaičius į Savaitę įsijungė Kauno rajone. Bibliotekose,



bendruomenės centruose, kultūros namuose vyko paskaitos socialinėmis, sveiko gyvenimo
temomis, tautodailės pomėgio ugdymo, floristikos užsiėmimai, grožio,, internetinio ryšio,
folkloro ansamblio viešos pamokos ir daug kitokių užsiėmimų.
Aktyviai Savaitėje dalyvavo Kėdainių Daukšos viešoji biblioteka, kurioje vyko susitikimas su
žiniasklaida, Krašto muziejus, atvėręs visuomenei duris bei Kultūros centras, parodęs specialų
kino seansą.

Suaugusiųjų švietėjų priėmimas pas merą, apskričių vadovus
Šakių rajono suaugusiųjų švietėjai suaugusiųjų švietimo savaitę pradėjo prie apvalaus stalo pas
merą. Pokalbyje apie rajono suaugusiųjų švietimo problemas dalyvavo :Varpo” vidurinės
mokyklos, Sintautų kultūros namų, rajono Švietimo skyriaus, Gelgaudiškio kultūros centro,
Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Šakių skyriaus, Šakių verslo informacijos centro, Darbo
biržos Šakių bendruomenės centro ir kitų institucijų atstovai bei rajono meras bei
administracijos darbuotojai. Diskusijoje buvo aptarti rajonui aktualūs suaugusiųjų švietimo
klausimai: suaugusiųjų klasių vidurinėse mokyklose plėtra, informacinių technologijų
diegimas suaugusiųjų mokymosi sistemoje rajone, kultūrinio švietimo būtinybė ir reikšmė,
socialinių problemų sprendimas naudojant švietimą, mokymosi motyvacijos stoka ir keliai jai
stiprinti. Apvalaus stalo diskusija mero kabinete vyko Sintautų akademijos ir savivaldybės
švietimo skyriaus iniciatyva.

Bendrų renginių tarp įvairių švietimo organizacijų ir institucijų organizavimas
Šią renginių formą jau galima laikyti tradicine, tačiau labai populiaria. Tokiuose renginiuose
susitinka dirbantys suaugusiųjų švietimo srityje, norintys dalintis savaisiais laimėjimais ir
perimti kitų patirtį. Tokie renginiai 2003 metais vyko daugelyje apskričių ir rajonų.
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre vykusiame suaugusiųjų švietimo institucijų bei
netradicinių švietimo įstaigų parodoje-prisistatyme žmonės turėjo puikią progą susipažinti su
mokymosi arčiau žmogaus galimybėmis bei perspektyvomis regione. Renginyje dalyvavo P.
Kriaučiūno viešoji biblioteka, Sasnavos bendruomenės centras, asociacija “Langas į ateitį”,
Suaugusiųjų mokymo centras, Darbo birža, Socialinės pagalbos centras, Kalbų centras,
Kraštotyros muziejus, Dailės mokykla, gailestingumo namai “Samarija”, Moters veiklos
centras, O. Čirvinskienės darbo rinkos centras, Europos informacinis centras, Profesinio
rengimo centras.

Apskritojo stalo diskusijoje Alytaus apskrityje dalyvavo Alytaus miesto NVO, darbo
biržos, bibliotekos, švietimo skyriaus, Alytaus kolegijos, jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos
atstovai. Diskutuota apie mokymosi galimybes Alytaus mieste. Diskusijos dalyviai nurodė,
kad mieste trūksta institucijos, kurioje būtų sukaupta visa informacija apie suaugusiųjų
formalųjį ir neformalųjį švietimą.

Telšių parodų salėje vyko Telšių apskrities suaugusiųjų mokymosi ir švietimo
organizacijų paroda. Joje dalyvavo 21 institucija ir organizacija iš Telšių, Mažeikių, Plungės.

Kiek kitokia bendro renginio forma buvo panaudota Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų
vidurinėje mokykloje vykusiame renginyje. Vakare–triptike Pro amžių miglą dalyvavo
mokyklos etninės veiklos klubo, dramos studijos, visuomenės integracijos grupės
„Užbortis“ nariai bei LASS kultūros namų folkloro ansamblis „Versmė“, karo istorijos klubas
„Varingis“.

Regioninio seminaro organizavimas ne apskrities centre, o kitame mieste“
Regioniniai seminarai tradicija tapę renginiai, į kuriuos suvažiuoja įvairių apskrities miestų ir
miestelių suaugusiųjų švietėjai, kultūros renginių organizatoriai, bibliotekų atstovai, NVO
vadovai. Paprastai jie vyksta apskrities centruose. Rengiantis 2004 metų Savaitei ieškojome
kitokių šio renginio formų.

Marijampolės regiono suaugusiųjų švietėjai bei organizatoriai patirtimi dalijosi
Sintautų akademijoje (Šakių rajonas) Seminare “Mokymasis arčiau žmogaus Marijampolės



apskrityje” dalyvavo Šakių savivaldybės bei švietimo skyriaus atstovai, darbo birža, verslo
informacinis centras, Šakių bendruomenės centras, Viešoji biblioteka, Zanavykų krašto
muziejus, Sintautų akademija, laikraščio “Draugas” žurnalistai, Lakštučių bendruomenės
vadovė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro pedagogai, Kalvarijos suaugusiųjų
mokyklos direktorė.

Siekiant aktyvinti Alytaus apskrities suaugusiųjų švietėjus, šiais metais buvo sumanyta
organizuoti ne vieną regioninį seminarą Alytuje, o du rajoninius seminarus pagrindiniuose
apskrities miestuose - Varėnoje ir Lazdijuose. Seminarams buvo parinkta ta pati tema
“Mokymosi arčiau žmogaus galimybės”, tačiau kiekviename mieste buvo nagrinėjamos
vietinės vieno ar kito rajono problemos suaugusiųjų švietime. Diskusijos seminaruose sukosi
apie pagrindinio pranešimo “Nuotolinės studijos Lietuvoje” temą. Paaiškėjo, kad ir viename ir
kitame rajone suaugusiųjų švietimo situacija nėra labiausiai džiuginanti: trūksta informacinių
technologijų, kopijavimo technikos, suaugusiems mokytis skirtos literatūros, andragoginių
žinių, o labiausiai finansinės paramos besimokančiajam. Buvo teigiama, kad suaugusiųjų
švietimui vyriausybė skiria nepakankamai dėmesio, jie turėtų prisiimti didžiausią atsakomybės
dalį už suaugusiųjų mokymosi organizavimą, tačiau dalį atsakomybės skyrė ir pačiam
suaugusiajam. Tačiau Varėnos rajone daugiau nei kituose apskrities rajonuose panaudojamos
netradicinio mokymo/si vietos: muziejai, kultūros įstaigos.
Seminaruose dalyvavo seniūnijų seniūnai, mokyklų vadovai, švietimo skyriaus darbuotojai,
bibliotekos atstovai, švietimo centro darbuotojai, vicemerai ir kt.

Lapkričio 20 dieną Panevėžyje vyko seminaras - šventė “Mokymosi perspektyvos ir
tobulėjimo bei turiningo laisvalaikio galimybės”. Pirmoje dalyje buvo kalbama apie galimybes
išlikti besikeičiančioje visuomenėje bei suaugusiųjų , grįžtančiųjų į mokymosi procesą ,
pagrindinių įgūdžių lavinimą. Seminare dalyvavo apie 30 andragogų iš Panevėžio kolegijos,
suaugusiųjų mokymo centro, profesinio rengimo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų.
Antrą renginio dalį “Pabūkime kartu” organizavo nevyriausybinių organizacijų centras
“Parama” ir Pagyvenusių žmonių asociacijos Panevėžio skyrius(pirm. M. Vasiulienė).
Vakaronės metu koncertavo ansamblis “Sidabrinė gija” Įėjimas buvo laisvas, todėl žmonių
susirinko pilna salė. Tai daugiausia kultūrinių –švietėjiškų nevyriausybinių organizacijų nariai.
Po koncerto vyko bendravimas prie kavos, loterija, skambėjo dainos ir pasakojimai.

Utenos kolegijoje vykusio regioninio suaugusiųjų švietėjų seminaro tema „Mokymo
paslaugas teikiančios organizacijos Utenos regione“.Seminare dalyvavo Utenos miesto ir kitų
regiono miestų (Visagino, Molėtų) suaugusiųjų švietimo atstovai. Seminare buvo kalbama
apie darbo rinkos profesinį mokymą, apie profesijos įsigijimo galimybes, suaugusiųjų
mokymąsi, siekiant gauti vidurinio mokslo baigimo atestatą, apie problemas Visagine,
susijusias su valstybinės kalbos mokymu, apie rajoninių švietimo centrų paslaugų išplėtimą
nuo mokytojų kvalifikacijos kėlimo į verslininkų ir bendruomenių lyderių mokymą ir t.t. Buvo
pristatytos Utenos kolegijos, kaip vienintelės aukštąjį neuniversitetinį mokymą teikiančios
regione mokyklos, paslaugos suaugusiems. Seminaras baigėsi ekskursija po kolegijos
Integruoto mokymo centrą.

Akcentas vienai visuomenės grupei
2003 metų Savaitė, skirtingai nei 2002 metų, neakcentavo mokymosi galimybių vienai
visuomenės grupei, o nagrinėjo jas kompleksiškai. Tačiau Savaitės metu buvo eilė renginių
skirtų tam tikroms grupėms, pvz. neįgaliesiems, bedarbiams ir pan. Pavyzdžiui, Utenos rajone
vyko diskusija „Kaimo bendruomenių mokymosi galimybės ir patirtis“, kurią organizavo
Kultūros skyriaus specialistė Alina Plistkova, geriausiai žinanti kaimo bendruomenių
mokymosi problemas. A.Plistkova kalbėjo apie Utenos rajono savivaldybės programinį
finansavimą. Tai būdas priartinti mokymąsi prie suaugusiųjų kaime. Tokių galimybių
realizavimą pranešime “Mokymosi galimybės Utenos rajono Kaniūkų kaimo bendruomenėje”
priatatė Kaniūkų krašto bendrijos koordinatorė Vida Juškienė. Pranešimas sukėlė nemažai



aštrių diskusijų tarp seniūnijų darbuotojų ir kaimo bendruomenių lyderių. Diskusijoje
dalyvavo Tauragnų, Sudeikių, Leliūnų, Kaniūkų seniūnijų darbuotojai, kaimo bendruomenių
atstovai, nevyriausybinių organizacijų vadovai. Diskusijos metu pasitvirtino, kad kaimo
bendruomenės ieško būdų, kaip priartinti mokymąsi prie kaimo žmogaus. Todėl Utenos
regiono bendruomenės fondo administratorės Jolitos Umbrasienės pranešimas “Praktinė
parama, organizuojant mokymus, įsikūrusioms ir besikuriančioms Utenos rajono
bendruomenėms” buvo išklausytas su dideliu susidomėjimu. Seminaro dalyviai sužinojo apie
Utenos bendruomenės fondo skelbiamas programas, programų administravimo tvarką.
Diskusijos metu, buvo ištirta, kokių temų labiausiai reikia šiuo metu kaimo bendruomenėms
bei nevyriausybinėms organizacijoms.

Seminarą statybininkams, restauratoriams, meistrams – mėgėjams organizavo
Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, parinkusi jam gana retą temą Krosnių statyba,
rekonstrukcija, renovacija. Seminaras susilaukė didžiulio dėmesio ne tik Kaišiadorių ir Kauno
rajonuose, apie jį buvo išgirsta ir kitose Lietuvos vietovėse.

Plačią renginių programą klausytojams perengė Kauno trečiojo amžiaus universitetas,
pakvietęs į informatikos, meno, teologijos fakultetų užsiėmimus.

Europos Sąjungos projektų vykdymas, lėšų įsisavinimas, rezultatų
sklaida. ES struktūrinių fondų galimybės suaugusiųjų švietimui arčiau žmogaus

2003 m. lapkričio 19 – 22 d. SIH organizavo tarptautinį seminarą”Moderniųjų IT
taikymas kalbų mokyme“. Jame dalyvavo suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos, Ispanijos ir
Maltos. Visi jie - vieno Socrates Grundvig 2 projekto dalyviai.
Seminare aptarta, kaip šiandien, vykstant globalizacijos ir Europos Sąjungos plėtros
procesams, praktinis kalbų naudojimas pasitelkus moderniąsias IT gali padėti suaugusiems
besimokantiesiems įsilieti į šiuolaikinę Europos visuomenę ir tapti aktyviais jos piliečiais.

Seminaro dalyviai dalijosi patirtimi apie problemas su kuriomis jie, dirbdami su
skirtingomis tikslinėmis grupėmis, susiduria mokydami kalbas ir propaguodami mokymosi
visą gyvenimą, kultūrinio pažinimo idėjas, skatindami toleranciją kitomis Europos tautoms ir
kritinį požiūrį į savo šalį.

Paaiškėjo, kad problemų turi žmonės, gyvenantys mažuose miesteliuose ir retai
išvykstantys net iš savo gimtosios vietos, jau nekalbant apie keliones į užsienį, nemokantys
užsienio kalbų, kurios padėtų jiems įveikti bendravimo su kitataučiais barjerus.

Seminare prieita išvada, kad žmones vienija kalba, gebėjimas bendrauti, žodžiais
išreikšti savo mintis. Todėl svarbu, kad žmonės, gyvenantys skirtinguose Europos
pakraščiuose kalbėtų vieni su kitais, dalintųsi savo mintimis apie pačius įvairiausius dalykus:
Europos Sąjungos plėtrą, taiką pasaulyje, moralines vertybes, savo šeimą, šalies kultūrą ir jos
papročius, žmonių pomėgius ir jų kasdieninį gyvenimą.

Norint tai daryti nereikia važiuoti vieni pas kitus, tam galima naudoti modernias
informacines technologijas. Buvo nuspręsta sukurti interneto portalą, kuriame žmonės iš
skirtingų šalių vienu metu susirinktų virtualioje aplinkoje ir anglų bei ispanų kalbomis
“ leistųsi į kelionę be sienų.

Lapkričio 20 – 22 d. Lietuvos technikos bibliotekoje vyko seminaras “Mokymosi visą
gyvenimą centrų kūrimas”, kuris buvo organizuotas kartu su Britų taryba Lietuvoje,
Bibliotekų ir informacijos profesionalų institutas, (CILIP, Jungtinė Karalystė), Lietuvos
bibliotekininkų draugija (LBD) ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) Seminarą
vedė lektorės iš Jungtinės Karalystės Kathy Ennis, CILIP konsultantė suaugusiųjų mokymo
sektoriui ir Leslay Noblett Kembridžšyro Bibliotekų ir informacijos tarnybos vadovė, dalyvius
atrinko LBD ir LSŠA (dalyvavo 30 žmonių iš įvairių Lietuvos bibliotekų ir kitų institucijų).
Jungtinės Karalystės vyriausybė mokymosi visą gyvenimą skatinimą laiko vienu iš svarbiausių
savo darbotvarkės punktu. 1998 m. buvo priimtas dokumentas “Mokymosi amžius”, kuriame
buvo išdėstyta vyriausybės programa ir siekiai. Šios programos dėka mokymosi visą gyvenimą



centrai buvo pradėti kurti bibliotekose, prekybos centruose, stotyse, net alaus baruose – visur,
kur renkasi žmonės.
Seminaro metu buvo aiškinamasi, kokie ir kur turėtų būti kuriami mokymosi centrai, kaip juos
įsteigti, panaudojant vietines, regionines ir nacionalines iniciatyvas, kaip įvairios institucijos
galėtų įtraukti žmones į mokymosi procesą, kaip sukurti visiems prieinamą ir palankią
mokymosi aplinką ir paruošti personalą, kuris galėtų padėti besimokantiesiems, kaip surasti
potencialius partnerius ir t.t.
Seminaro pabaigoje visi dalyviai pasidalino jo metu kilusiomis idėjomis ir planais ateičiai.

Seminare Utenoje kolegijos Praktinio mokymo firmos vadovė Ramutė Narkūnienė
pristatė šiuo metu realizuojamą Leonardo da Vinčio mobilumo projektą „Logistikos mokslo ir
praktikos integracija informacinėje verslo visuomenėje“. Projekto partneriai – Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, Vilniaus ir Kauno kolegijos, AB „Utenos trikotažas“,
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas, Odense Technical College
Danijoje. Šis bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis pavyzdys patvirtino, kad dirbant
kartu galima sudaryti geresnes sąlygas suaugusiųjų mokymuisi: vienos organizacijos turi gerus
lektorius, antros – gerus specialistus, trečios – puikias patalpas mokymui, ketvirtos – puikias
sąlygas praktikai, penktos - tuos, kuriems reikia ir būtina teikti mokymo paslaugas.
Europos Sąjungos ir savivaldos temai skirtas seminaras vyko Elektrėnų savivaldybės Vievio
seniūnijoje.

Naujų mokymosi formų pristatymas
Besibaigiant savaitei, Utenos kolegijos Nuotolinio mokymo centre įvyko nuotolinio mokymo
ir jo tinklo galimybių Utenos regiono gyventojams pristatymas. Centro vedėja Gitana
Valukonienė supažindino su nuotoliniu būdu rengiamais kursais, konferencijomis. Turizmo
administravimo programą ir mokymosi virtualioje erdvėje principus pristatė Utenos kolegijos
auditorė ir turizmo administravimo studijų programos dėstytoja Vyta Kaušylienė. Dalyvių
buvo kiek mažiau nei kituose renginiuose, nes, anot G.Valukonienės, žmonės dar mažokai
domisi nuotoliniu mokymusi. Tačiau ateityje, be jokių abejonių, ši mokymosi forma bus viena
populiariausių.

Nuotolinė konferencija Kėdainių J. Radvilos studijų centre, Mažeikių nuotolinio
mokymo klasėje.

***
Apibendrinant ketvirtąją suaugusiųjų švietimo savaitę Lietuvoje, lyginant ją su

vykusiomis anksčiau, galima džiaugtis tuo, kad Savaitės renginių formos buvo įvairesnės, joje
dalyvavo žymiai daugiau ir įvairesne veika užsiimančių institucijų (bibliotekos, muziejai,
bendruomenės centrai), geografiniu požiūriu, ji pasiekė labiau nuo miestų nutolusias teritorijas,
Savaitės idėją pristatė ir apie jos renginius rašė žymiai daugiau regioninių ir rajoninių
laikraščių, aktyviau bendradarbiavo regioninės televizijos, Savaitės renginių programas talpino
Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus ir Šiaulių savivaldybių internetinės svetainės.

Kaip ir kiekvienoje anksčiau vykusioje Savaitėje ir šioje buvo dalykų, kuriuos reikia
taisyti ir tobulinti. Tačiau jie nesugadino renginio tiek, kad negalėtume pasakyti: : mūsų
Savaitė, kaip ta Savaitės plakato moteris – paukštė, suka ratus virš Lietuvos, apsukdama vis
didesnį ratą ir įtraukdama vis didesnį skaičių žmonių, norinčių būti laimingesniais…

Gero tau skrydžio, Savaite!
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