
2004 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mes – europiečiai. Kviečiame mokytis
tolerancijos“

2004 metais Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, o mes – europiečiais. Geografiškai jais
buvome visuomet. Tačiau po šalies įstojimo į ES tikėtina, kad keisis buvimo europiečiais
kokybė. Ar mokėsime jais būti? Ar sugebėsime pasinaudoti teikiamomis galimybėmis,
teisėmis, ar gebėsime vykdyti pareigas? Kokie esame kelio pradžioje? Kokie norime būti
ateityje? Kaip išsaugoti tai, kas esame? Kaip priimti tai, kas ateina? Ar užteks mums noro,
žinių, gebėjimų likti savimi - lietuviais ir nebijoti būti europiečiais? Ar būsime lygiaverčiais
partneriais kitoms Europos tautoms?

Lietuvos gyventojų vertybių tyrimai parodė, kad geroji lietuvio savybė – darbštumas, o
neigiama – nepakantumas (S.Juknevičius. Psichiatrijos žinios, Nr.8, 2001, balandis). Tuo tarpu
mokslo fondo “Indentity Foundation” (Vokietija, www.identityfoundation.de) atlikta apklausa
aštuoniose Europos šalyse rodo, kad tų šalių gyventojams antra pagal svarbą (po laisvės)
vertybė yra tolerancija.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) teigia, kad tolerancija yra viena
pagrindinių žmogaus buvimo tarp žmonių sąlyga ir itin ugdytina žmogaus savybė ir
tęsdama suaugusiųjų mokymosi savaičių tradiciją LSŠA skiria 2004 metų savaitę temai
“Mes – europiečiai. Kviečiame mokytis tolerancijos”.

Savaitė vyks 2004 metų lapkričio 8 – 14 dienomis.



Globalizacija, darbo jėgos mobilumas ir krizės įvairiuose pasaulio kraštuose sąlygoja vis
spartesnį visuomenės daugiakultūriškumą. Vis daugiau skirtingos etninės – kultūrinės kilmės,
religijos, kalbančių skirtingomis kalbomis žmonių gyvena ir dirba Europos šalyse. Tačiau ne
vien tai daro įtaką žmonių bendravimui. Žmogiškoji prigimtis, vidinės žmonių savybės,
charakterio bruožai, asmeninė ir tautos svertybės, nuostatos, socialiniai santykiai ir daug kitų
dalykų, būdingų ne tik skirtingų kultūrų, bet ir vienos kultūros visuomenėms, turi didelę
reikšmę bendravimui. Ar gebame būti tolerantiški svetimam, kitokiam? Kitokiam – ir
atvykusiam iš svetur, ir savo tėvynainiui: kitaip atrodančiam, mąstančiam, kalbančiam,
esančiam kitokioje socialinėje padėtyje, išpažįstančiam kitokią religiją, turinčiam kitokią
pasaulėžiūrą, nuostatas, vertybes. Ko trūksta, kad tolerancija nebūtų vien tik deklaruotas žodis,
bet gyventų mūsų praktinėje kasdienybėje? Kaip mokytis tolerancijos? Ar tolerancija turi būti
beribė? Ar galima toleruoti viską be išimties?

Savaitės tikslas: skatinti toleranciją tarp tos pačios ir skirtingos kultūros, religijos,
pasaulėžiūros, socialinės padėties individų, individų grupių, organizacijų, institucijų.
Uždaviniai:

 Telkti mokymo ir kultūros institucijas, visuomenines organizacijas, vietines
bendruomenes, socialinius partnerius, vietos savivaldą ir politikus bendrai veiklai,
demonstruojančiai mokymosi galimybes ir pabrėžiančiai mokymosi reikšmę
tolerancijai.

 Akcentuoti kultūrinio bendravimo ir tolerancijos svarbą.
 Ugdyti tolerancijos ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 Nagrinėti problemas, kylančias visuomenėje, kurioje gyvena skirtingų kultūrų žmonės,

ieškoti galimų sprendimų.
 Nagrinėti gerąją Lietuvos ir kitų Europos šalių patirtį apie tolerancijos ir tarpusavio

supratimo ugdymą.
 Įtakoti vietos, regiono ir nacionalinės valdžios organus daugiau dėmesio skirti

suaugusiųjų švietimui ir mokymuisi – tolerancijos ir bendradarbiavimo pagrindui.

Rezultatai:

 Sustiprėjęs abipusiai naudingas bendradarbiavimas tarp švietimo ir mokymo
organizatorių, visuomeninių organizacijų, savivaldos organų ir bendruomenių,
įmonių ir universitetų bei tyrimo institutų, plečiant judėjimą už toleranciją ir
tarpusavio supratimą;

 Išsiaiškinta, apibendrinta ir paskleista nacionalinių, regioninių ir vietos suaugusiųjų
mokymo, kultūros įstaigų, bendruomenių patirtis tolerancijos mokymo srityje;

 Lietuvos visuomenei parodytos tolerancijos ir bendradarbiavimo ugdymo
galimybės;

 Suaugusiųjų švietėjams pristatyti nauji, inovatyvūs ir lankstūs mokymo metodai,
taikytini tolerancijos ugdymui;

 Tolerancijos ir supratimo ugdymui angažuotos įstaigos ir institucijos, kurios
tradiciškai nelaikomos švietimo įstaigomis – muziejai, bibliotekos, kultūros centrai
ir pan.

 Lietuvos visuomenei pristatyta tolerancijos ir supratimo ugdymo patirtis kitose
Europos šalyse.



Tikslinės grupės:
 Lietuvos visuomenė: švietimo ir mokymosi organizatoriai, besimokantieji, bibliotekų ir

muziejų lankytojai, tautinės mažumos ir dauguma, neįgalieji, visos socialinės grupės,
moterys ir vyrai.

 Švietimo ir mokymosi, kultūros įstaigos ir institucijos, visuomeninės organizacijos,
vietos ir religinės bendruomenės, politikos formuotojai ir vietos savivalda, socialiniai
partneriai ir darbdaviai.

Numatoma veikla:
 Mokymosi, kultūros institucijų, visuomeninių organizacijų renginiai (parodos, atviros

pamokos, vakarai, susitikimai, menų/amatų dirbtuvės)
 Bendri įstaigų, institucijų renginiai vietose (mugės- prisistatymai, apvalūs stalai,

vakaronės ir pan.)
 Renginiai rajonų ir apskričių centruose (rajoniniai ir regioniniai seminarai, mugės,

diskusijų popietės ir pan.)
 Nacionaliniai renginiai (atidarymo renginys, konferencija, Europos pažymėjimo kalbų

projektams teikimo renginys)
 Pranešimai ir straipsniai spaudoje, radijo ir TV laidos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti Savaitėje!

Informacijos apie Jūsų renginius laikiame eletroniniu paštu lssa@takas.lt iki 2004 metų
spalio 20 dienos

mailto:lssa@takas.lt

