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Saugusiųjų švietimo savaitė – galimybė mokytis kartu.
Vilija Lukošūnienė,

Suaugusiųjų švietimo savaitės koordinatorė

2009 m. lapkričio 23-29 dienomis Lietuvoje įvyko jubiliejinė – dešimtoji - suaugusiųjų
švietimo Savaitė „Septynios kūrybingumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui“. Savaitės
idėja atliepė Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2009 m. skelbti kūrybiškumo ir
inovacijų metais, todėl Savaitės renginiai buvo skiriami kūrybiškumo ir inovacijų mokymesi ir
mokyme, švietimo, meno, kultūros, verslo ir socialinio gyvenimo jungtyje, kasdieniniame
žmogaus gyvenime reikšmei nagrinėti.

Savaitės statistika įspūdinga: 150 institucijų pareiškė norą organizuoti 310 renginių, buvo
gauti 11 projektų, skirtų suaugusiųjų kūrybiškumui ugdyti, 4 rekomendacijos Metų
andragogo vardui suteikti. 20 Savaitės metu įvyko 3 nacionaliniai renginiai: Savaitės
atidarymo konferencija Vilniuje „Sunkmečio iššūkiai mokytojų ir suaugusiųjų
švietimui“ (organizatoriai Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo
informavimo centras, LSŠA), mokslinė konferencija Mykolo Riomerio universitete
„Suaugusiųjų švietimas: kūrybiškumas ir inovacijos“ bei nacionalinis seminaras įvykusios
Savaitės rezultatams aptarti ir apibendrinti.

Šešiose apskrityse - Kauno, Telšių, Panevėžio, Alytaus,
Utenos ir Marijampolės - įvyko regioniniai seminarai,
kuriuose kūrybingumo ir inovacijų aspektu buvo aptartos
įvairios temos: kaip laisvalaikio praleidimo būdą paversti
verslo idėja, kaip suaugusiųjų švietimo idėją skleisti
taikant verslo viešųjų ryšių principus, kaip atskleisti
kūrybines žmogaus galias įvairiose srityse, kaip
kūrybiškai pateikti vystomojo bendradarbiavimo
nuostatas visuomenei, kaip suaugusiųjų mokyme(-si) gali
dalyvauti verslo įmonės, teikdamos bendruomenės
nariams ne tik pagrindines paslaugas, bet ir su jomis
susijusius mokymus.

Tradicinis projektų, ugdančių suaugusių žmonių
kūrybiškumą, konkursas pateikė naujų suaugusiųjų
švietėjų kūrybingumo apraiškų. Šiais metais, kaip nė
vienais kitais, projektai išsiskyrė stipriu
bendruomeniškumo kontekstu. Vertinimo komisijos
nariai, kurie turėjo galimybę iš anksto susipažinti su
konkursui pateiktais projektais, pasidžiaugė, kad
nemažai projektų organizatorių tiksline grupe pasirinko
pagyvenusius žmones bei neįgaliuosius ir pasistengė
projekto veikloje apjungti skirtingas kartas
atstovaujančius žmones. Dauguma projektų pakankamai
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inovatyvūs, juose atsispindi sinergija tarp švietimo ir kultūros. Deja, sąlyčio taškų su verslu
ar kontaktų su verslo įmonėmis buvo mažoka.

LSŠA diplomais ir atminimo dovanėlėmis apdovanotos trijų projektų idėjos:

 Panevėžio Nendrių g. 12-20 namų kiemo bendrija už tęstinio projekto „Kiemas mano
kūrybinė vieta“ idėją daugiabučių namų gyventojus telkti gyventi gražiau ir prasmingiau.

 Klaipėdos laikrodžių muziejus už tęstinio projekto „Laikrodžių muziejaus išvažiuojamoji
edukacija“ idėją priartinti muziejaus erdvę prie neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių,
negalinčių savo jėgomis atvykti į muziejų.

 Molėtų švietimo centras už projekto „Kurti gali kiekvienas“ idėją, skatinančią
suaugusiojo žmogaus kūrybingumą, saviraišką ir atvirumą grožiui.

2009 m. Metų andragogo vardai suteikti:

 Vidutei Ališauskaitei (Vilniaus darbo rinkos mokymo tarnyba) už naujų andragoginių
metodikų naudojimą ir kūrimą, darbą su žmonėmis, esančiais socialinėje atskirtyje bei
žmonių gyvenimo kokybės gerinimą, pagalbą išgyvenantiems sunkius laikus.

 Dangirui Kačinskui (Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras) už bendruomenės telkimą
mokant suaugusiuosius, padedant bendruomenės nariams įgyti naujų kompetencijų,
skatinant juos pačius ieškoti naujų galimybių dabartinėje gyvenimo realybėje.

Savotišku šių metų Savaitės leitmotyvu tapo Savaitės dešimtmetis – pirmasis ženklus
Savaitės jubiliejus. Atidarymo konferencijoje buvo pažymėti žmonės, dešimt metų skyrę
savo laiką ir energiją Savaitės idėjos sklaidai bei konkrečių renginių organizavimui ir
institucijos, visus dešimt metų renginiais stiprinusios Savaitės judėjimą.

Suaugusiųjų švietimo savaitės dešimtmetis nebuvo pamirštas ir regioniniuose seminaruose.
Iliustruotas 2010 metų kalendorius, išleistas Savaitės garbei, tapo savotišku Savaitės
dešimtmečio metraščiu, o teatrinėmis priemonėmis realizuoti prisiminimai – Savaitės
dešimtmečio retrospektyva, užfiksuota dalyvavusiųjų atmintyje.


