2007 metų suaugusiųjų švietimo savaitė “Mokomės kartu: vaikai, tėvai, seneliai“
2007 metų lapkričio 19-25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia Lietuvos
suaugusiųjų švietėjus organizuoti, o visuomenę dalyvauti aštuntojoje Suaugusiųjų švietimo savaitėje “Mokomės
kartu: vaikai, tėvai, seneliai“.

Savaitės idėja – kartų (vaikų, tėvų ir senelių) mokymasis kartu.
Mokymasis bet kokioje srityje: kultūros, meno ir literatūros, technikos ir
naujųjų informacinių technologijų, sporto, verslo, amatų, kalbų,
ekologijos ir krašto pažinimo…
Pagrindinis Savaitės tikslas – akcentuoti kartų švietimą ir mokymąsi
kaip pagrindą mokymosi
ir bendravimo tradicijų diegimui šeimoje,
bendruomenėje ir visuomenėje.
Inicijuodama 2007 metų suaugusiųjų švietimo savaitę LSŠA nori
išryškinti teigiamus šeimų mokymo(si) pavyzdžius, paskleisti jų patirtį,
atkreipti dėmesį į esamas problemas, kviesti susitelkti jų sprendimui.
Suaugusiųjų mokymąsi organizuojančios institucijos Savaitės metu
kviečiamos atverti duris šeimoms, parodyti joms galimybes, kaip galima būti
kartu, dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais, perduoti vieni kitiems žinias, patirtį,
vertybes, mokytis vieniems iš kitų.
Savaitės renginiais siekiama atkreipti pačios šeimos, visos
visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į tai, kad rimčiausias žmogaus lavinimo problemas - nenorą mokytis,
dvasingumo mažėjimą, vertybių praradimą – greičiau išspręsime bendrai sutelkę jėgas, o ne dirbdami atskirai.
Planuojami konkretūs veiksmai ir rezultatai:
 10 -yje Lietuvos regionų bus surasti teigiami mokymo(si) arba dalyvavimo visuomeninėje veikloje
šeimomis pavyzdžiai. Geroji patirtis bus apibendrinta ir pristatyta visuomenei. regioniniuose seminaruose.
Aktyviausios šeimos bus pažymėtos LSŠA garbės diplomais, rėmėjų dovanėlėmis.
 Mažiausiai 170 švietimo institucijų, dalyvaujančių Savaitėje, pasikeis darbo, įtraukiant šeimas į
mokymą(si), patirtimi su kolegomis ir naudos ją savo veikloje.
 100 – 150 aktyviausių šeimų atstovų, suaugusiųjų švietėjų, socialinių partnerių, politikų dalyvaus
baigiamajame renginyje ir susipažins su mokymo(si) šeimomis praktika Lietuvos regionuose.
 Savaitės metu įvyks 250 – 300 įvairaus pobūdžio renginių, skirtų šeimų aktyvinimui dalyvauti mokymesi
ir visuomeninėje veikloje, naujoms mokymosi galimybėm ir būdams atskleisti.
 Savaitės renginiuose dalyvaus apie 7000 – 9 000 dalyvių iš įvairių visuomenės grupių.
 Nacionalinis Savaitės koordinatorius išleis respublikinę Savaitės renginių programą ir kitą Savaitės
viešinimo medžiagą.

Kviečiame būti kartu!
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