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2005 metų suaugusiųjų švietimo savaitė „Pilietiškumas praktiškai“ 

 

2005 metų lapkričio 21 – 27 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 

bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, inicijuoja Suaugusiųjų švietimo savaitę 

„Pilietiškumas praktiškai”“. 

Kviesdama Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijas, organizacijas , piliečius bei kitas 

visuomenės grupes dalyvauti Savaitėje, LSŠA atsiliepia į Europos Tarybos iniciatyvą 2005 metus skelbti 

Pilietiškumo metais, kuriai pritarta ir Lietuvoje.  

Pagrindinis 2005 metų suaugusiųjų švietimo savaitės kriterijus - praktinės pilietiškumo akcijos. 

Savaitės veiklos skiriamos suaugusiajai visuomenės daliai, gyvenančiai rajonuose, mažuose 

miesteliuose bei kaime ir skatina gyventojų aktyvumą. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinės rizikos 

grupėms (moterims, neįgaliesiems, tautinėms mažumoms, trečiojo amžiaus asmenims), jų įtraukimui į 

aktyvų dalyvavimą viešajame gyvenime, savo interesų atstovavimą visais lygmenimis.  

Savaitės metu bus dalijamasi gerosios pilietiškumo ugdymo patirties pavyzdžiais, Lietuvos 

žmonės skatinami tapti aktyviais viešojo gyvenimo dalyviais, gebančiais pasinaudoti žmogaus teisėmis ir 

laisvėmis bei mokančiais atlikti savo pareigą, įvairių sričių institucijų (visuomeninių ir bendruomeninių 

organizacijų, vyriausybinių ir savivaldos institucijų ir pan.) jėgos telkiamos pilietiškumo ugdymui remti, 

organizuojamos pilietiškumo akcijos, organizuojami mokymo ir diskusijų renginiai. 

Pilietiškumo ir žmogaus teisių temos nagrinėjimui bus pasitelkta vietinė ir regioninė žiniasklaida 

– spauda, TV ir radijas, kuri padės pristatyti pilietiškumo praktiškai pavyzdžius, suteiks tribūną įvairioms 

visuomenės grupėms išsakyti savo nuomonę. 

Planuojami konkretūs veiksmai ir rezultatai: 

• Apibendrinta pilietinių projektų, iniciatyvų ar akcijų patirtis 10 -yje regionų,  originaliausi 

pilietinio veiksmo projektai ir iniciatyvos bus pristatyti regioniniuose seminaruose. Naudą gaus 

300 bendruomenės lyderių, suaugusiųjų švietėjų, savivaldos, visuomeninių organizacijų atstovų. 

Trys originaliausi pilietiškumo projektai pažymėti LSŠA garbės diplomais ir piniginėmis 

premijomis. 

• Mažiausiai 170 institucijų, dalyvaujančių „Pilietiškumo praktiškai“ Savaitėje, pasikeis patirtimi 

su kolegomis ir naudos ją savo veikloje. 

• Pravesti seminarai – diskusijos tarp pilietiškai aktyvių organizacijų bei vyriausybinių organizacijų 

atstovų. Temos: žmogaus teisės, laisvės ir pareigos, pilietiškumo apraiškos kasdieniniame 

gyvenime, filantropija kaip pilietiškumo požymis, interesų grupių dalyvavimas priimant 

sprendimus, piliečių ir savivaldos bendradarbiavimas, bendruomeninių problemų sprendimas kaip 

pilietinės brandos rodiklis, bendravimas tarp skirtingų tautų, klasių, lyčių kultūrų. 

• 100 – 150 bendruomenių lyderių, suaugusiųjų švietėjų, socialinių partnerių, politikų dalyvaus 

baigiamajame renginyje ir susipažins su pilietiškumo praktika Lietuvos regionuose. 

• Savaitės renginiuose (250 – 300) apsilankys ir praktinio veiksmo akcijose dalyvaus apie 7000 – 9 

000 dalyvių iš įvairių visuomenės grupių. 

• Išleista renginių, vykstančių visoje šalyje, programa; ieškoma finansavimo publikacijos „Nuo ko 

prasideda pilietis“ bei gerosios patirties apibendrinimo publikacijos leidimui. 

 

Suaugusiųjų švietimo savaitę remia 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija 


