Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ataskaita už 2005 metų suaugusiųjų švietimo savaitės
projektą „Pilietiškumas praktiškai“
1. Projekto pavadinimas, vykdytojas
Projekto pavadinimas: “2005 metų suaugusiųjų švietimo savaitė „Pilietiškumas praktiškai“.
Vykdytojas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Geležinio Vilko 12, Vilnius
Projekto vadovė: Vilija Lukošūnienė, tel. 5-2619031, e.p.: lssa@takas.lt
2. Įgyvendinimo laikotarpis
2005 metų kovo – lapkričio mėn.; konkreti Savaitės data 2005 11 21-27
3. Veiklos tikslas ir uždaviniai
Bendrasis Savaitės tikslas –telkti įvairias visuomenės grupes, vietos savivaldą, mokymo institucijas,
visuomenines organizacijas, religines bendruomenes, socialinius partnerius ir politikus bendram darbui
praktiškoms pilietiškumo iniciatyvoms įgyvendinti ir remti bei aktyvių viešojo gyvenimo dalyvių ugdymui.
Veiklos tikslai
 Išsiaiškinti pilietinių iniciatyvų projektus, kuriuos pastaraisiais metais vykdė įvairios suaugusiųjų
švietimo organizacijos, institucijos, bendruomenės; juos skleisti Savaitės metu vykstančiuose
renginiuose bei publikacijoje.
 Telkti viešosios politikos dalyvius bendrai šviečiamajai bei praktinei pilietinei veiklai.
 Pristatyti suaugusiųjų švietimo organizatoriams bei dalyviams papildomus instrumentus praktinio
pilietiškumo ugdymui.
 Kviesti įvairias visuomenės grupes dalyvauti Savaitės renginiuose ir skatinti juos plėtoti pilietinio
veiksmo akcijas.
 Įtraukti regionines žiniasklaidos priemones į „Pilietiškumo praktiškai“ Savaitės bei pilietiškumo
aplamai idėjos sklaidą.
Veiklos uždaviniai:
 Dešimtyje Lietuvos apskričių organizuoti apklausą apie pilietines iniciatyvas, skirtas suaugusiesiems,
apibendrinti jų patirtį.
 Dešimtyje apskričių organizuoti seminarus apibendrintos gerosios patirties sklaidai bei konkrečių
iniciatyvų pristatymui.
 Išleisti gerosios praktinio pilietiškumo patirties publikaciją.
 Baigiamajame „Pilietiškumo praktiškai“ Savaitės renginyje pažymėti vertingiausias iniciatyvas,
projektus ar akcijas.
 Organizuoti bendrus pilietinių iniciatyvų organizatorių (visuomeninių organizacijų, bendruomenių ir
pan.), savivaldos ir kitų valstybinių institucijų atstovų susitikimus – diskusijas.
 Įvairiose šalies vietovėse organizuoti įvairaus pobūdžio praktinio veiksmo bei šviečiamąsias
priemones: pilietiškumo pamokas, diskusijas, seminarus apie žmogaus teises, laisves bei pareigas,
bendrapiliečio teisių gerbimą, visuomenės grupių interesų atstovavimą viešajame gyvenime, interesų
grupių įtraukimą į sprendimų svarstymą ir priėmimą, kultūrinių skirtumų supratimą bei toleranciją,
atsakomybės už savo gyvenimą suvokimo skatinimą ir pan. (200-300 renginių)
 Išleisti publikaciją „Nuo ko prasideda pilietis“.
4. Įgyvendinta veikla (nurodant renginius, jų trukmę ir kt.)
Parengiamasis etapas (2005 metų kovo – spalio mėn.):
Kovo – balandžio mėnuo

Iniciatyva paskleista per regioninius suaugusiųjų švietimo informacinius
centrus, kolektyvinius LSŠA narius, žiniasklaidą

Kovo – rugpjūčio mėnuo

Rengti projektai, ieškant lėšų Savaitės organizavimui: Pasaulio banko
Lietuvos atstovybei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Amerikos centrui,
verslininkams

Balandžio mėnuo

Koordinacinis Savaitės rengėjų susitikimas (dalyviai: LSŠA iniciatyvinė
grupė, tarybos, valdybos nariai, regioninių suaugusiųjų švietimo
informacinių centrų vadovai, LSŠA filialų atstovai, kolektyvinių narių
atstovai, institucijų, jau pareiškusių norą dalyvauti savaitėje, atstovai)

Rugpjūčio
mėnuo

–

Rugpjūčio
mėnuo

spalio Atlikta apklausa regionuose apie vykdytus pilietinio ugdymo projektus,
pilietines iniciatyvas bei akcijas, apklausos rezultatų apibendrinimas,
originaliausių projektų ir iniciatyvų pristatymui bei pažymėjimui atranka.
Projektus pateikė 16 institucijų, nors apklausa įvyko platesnė.
–spalio Sudaryta ir išleista publikacija – 206 metų kalendorius „Nuo ko prasideda
pilietis“.

Rugsėjo
mėnuo

-

lapkričio Baigiamojo renginio organizavimas. Renginys vyko 2005-11-25 Amerikos
centre.

Rugsėjo
mėnuo

–

lapkričio Nacionalinio savaitės vykdymo plano rengimas ir sisteminga revizija,
renginių programos sudarymas, spausdinimas. Respublikinio žurnalistų
konkurso paskelbimas.

Savaitė (2005 metų lapkričio 21 - 27 d.)
Lapkričio 21 d.

Savaitės atidarymas nacionalinėje bei regioninėje žiniasklaidoje (radijo
laidose).

Lapkričio 23 d.

Posėdis LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete, skirtas suaugusiųjų
švietimo savaitės pristatymui. Pranešėja LSŠA prezidentė R.Juozaitienė
Tarptautinė konferencija “Pilietiškumas praktiškai. Kaišiadorių rajono
patirtis”, dalyvaujant LSŠA valdybos narei V.Lukošūnienei.
Tarptautinė konferencija “ Valstybinė kalba ir visuomenės integracija”
Visagine, dalyvaujant LSŠA generalinei sekretorei D.Cymbaliuk.
 Įvyko 7 regioniniai seminarai, kuriuose apibendrinta geroji patirtis
bei pristatytos konkrečios iniciatyvos. Seminarų programos ir dalyvių
sąrašai, žr. priedas Nr.9. Seminarų dalyvavo 200 bendruomenės
lyderių, suaugusiųjų švietėjų, savivaldos, visuomeninių organizacijų
atstovų.
 Šviečiamosios bei praktinio veiksmo priemonės įvairiose šalies
vietovėse: pilietiškumo pamokos, diskusijos, seminarai apie žmogaus
teises, laisves bei pareigas, bendrapiliečio teisių gerbimą, visuomenės
grupių interesų atstovavimą viešajame gyvenime, interesų grupių
įtraukimą į sprendimų svarstymą ir priėmimą, kultūrinių skirtumų
supratimą bei toleranciją, atsakomybės už savo gyvenimą suvokimo
skatinimą ir pan. 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.
Iš viso įvyko 230 renginių, kuriuos organizavo 115 institucijų.

Lapkričio 24 d.
Lapkričio 24 d.
Lapkričio 21 – 27 d.

Informacija apie Savaitė regioninėje žiniasklaidoje bei internetiniuose
puslapiuose, žr. priedą Nr.5.
 4 radijo laidos, skirtos suaugusiųjų švietimo savaitei
Lapkričio. 25 d.



Įvyko baigiamasis Savaitės renginys, kurio metu pažymėti ir
atminimo dovanėlėmis apdovanoti originaliausi pilietiniai projektai
bei iniciatyvos.

Apibendrinamasis etapas (2005 m. Lapkričio – gruodžio mėn.)
Lapkritis -gruodis





Vyksta Savaitės “Pilietiškumo praktiškai” įvertinimo anketų
platinimas bei grįžtamasis ryšys. Dalinis
Savaitės rezultatų
apibendrinimas pateiktas priede Nr.10. Galutinis įvertinimas ir
analizė bus atlikti 2006 metų sausio mėnesį.
Rengiamos ataskaitos finansiniams rėmėjams Švietimo ir mokslo
ministerijai bei Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai bei
padėkos visiems, prisidėjusiems prie Savaitės organizavimo,
vykdymo, palaikymo.

5. Projekto rezultatai
 Apibendrinta pilietinių projektų, iniciatyvų ar akcijų patirtis 10 -yje regionų., gerosios patirties
pavyzdžiai pateikti plačiajai visuomenei.
 Trys originaliausi pilietiškumo projektai pažymėti garbės diplomais ir atminimo dovanomis
 115 institucijų, dalyvavusių „Pilietiškumo praktiškai“ Savaitėje, pasikeitė patirtimi su kolegomis.
 Originaliausi pilietinio veiksmo projektai ir iniciatyvos pristatyti 7 -iuose regioninių seminarų.
Naudą gavo 200 bendruomenės lyderių, suaugusiųjų švietėjų, savivaldos, visuomeninių organizacijų
atstovų.
 75 bendruomenių lyderių, suaugusiųjų švietėjų. socialinių partnerių, politikų dalyvavo baigiamajame
renginyje.
 230 Savaitės renginių ir praktinio veiksmo akcijose dalyvavo apie 8000 dalyvių iš įvairių
visuomenės grupių.
 Išleista nacionalinė Savaitės renginių programa bei publikacija – iliustruotas 2006 metų kalendorius
„Nuo ko prasideda pilietis“.

Projekto vadovė Vilija Lukošūnienė
Vilnius, 2005-12-28

