2006 metų suaugusiųjų švietimo savaitė
“Švietimas – kultūrai. Kultūra – švietimui”
2006 metų lapkričio 20-26 d.

Kvietimas dalyvauti 2006 metų suaugusiųjų švietimo savaitėje
“Švietimas – kultūrai. Kultūra – švietimui”
Tęsdama daugiametę tradiciją Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2006 metų lapkričio
mėnesio 20-26 dienomis skelbia septintąją suaugusiųjų švietimo savaitę Lietuvoje. Šių metų savaitės tema
“Švietimas – kultūrai. Kultūra – švietimui”.
Suaugusiųjų švietimo savaitę remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos
nacionalinė Unesco komisija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Pagrindinis savaitės siekis – skatinti jaunesniojo, vidutinio ir brandaus amžiaus suaugusiuosius
įsijungti į mokymąsi, atskleidžiant ir panaudojant savo kūrybines galias, ieškant saviraiškos formų,
dalyvaujant kultūriniame gyvenime, perteikiant kūrybinio lavinimosi patirtį.
Bendrai veiklai Savaitės metu kviečiame susitelkti įvairias visuomenės grupes, mokymo ir kultūros
institucijas, visuomenines organizacijas, religines bendruomenes, socialinius partnerius, vietos savivaldą ir
politikus. Tik kartu veikdami įgyvendinsime mokymosi visą gyvenimą nuostatas, stiprinsime teigiamą
visuomenės požiūrį į mokymąsi, gerinsime įvairių švietimo ir šviečiamojo pobūdžio institucijų
bendradarbiavimą.
Palaikyti Savaitės iniciatyvą konkrečiais renginiais (diskusijomis, kursais, plenerais, koncertais,
parodomis, amatų valandomis ar dienomis, vakaronėmis, atvirų durų valandomis ar dienomis ir pan.)
kviečiamos visų tipų suaugusiųjų švietimo institucijos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos,
kultūros įstaigos, privačios iniciatyvos, įstaigos, priklausančios neformalaus suaugusiųjų meninio ugdymo
sistemai – poilsio, laisvalaikio, pramogų, socialinės adaptacijos ir rekreacijos institucijos, meno terapijos
grupės, aukštesniosios liaudies mokyklos, Trečiojo amžiaus universitetai, klubai, bibliotekos, kultūros
centrai, žiniasklaida. Registracija iki 2006-10-31 d., registracijos forma pridedama.
Organizuojamus renginius kviečiame skirti įvairioms visuomenės grupėms, gyvenančioms rajonuose,
mažuose miesteliuose bei kaime, ypatingą dėmesį atkreipiant į socialinės rizikos grupes (moteris,
neįgaliuosius, tautines mažumas, trečiojo amžiaus asmenis).
Parengiamuoju Savaitei metu ieškome suaugusiųjų kultūrinio švietimo projektų ar iniciatyvų,
kuriuos pastaraisiais metais vykdė įvairios suaugusiųjų švietimo organizacijos, kultūrinio švietimo
institucijos, bendruomenės ar individualūs asmenys. Geriausi projektai bus apdovanoti, jų vykdytojai turės
progą pasidalinti patirtimi baigiamajame Savaitės renginyje.
Numatomos Savaitės veiklos:
 Savaitės atidarymas per nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos priemones – lapkričio 20 d.
 Savaitės atidarymas Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje – lapkričio 20 d.
 Baigiamasis savaitės renginys – lapkričio 24 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
LSŠA, jos kolektyvinių ir individualių narių bei kitų švietimo institucijų leidinių paroda.
 Regioniniai seminarai Lietuvos apskrityse kultūrinio švietimo sklaidai bei konkrečių iniciatyvų
pristatymui– lapkričio 20-26 d.
 Įvairaus pobūdžio šviečiamieji renginiai šalies vietovėse: atvirų durų dienos mokymosi ir
kultūros institucijose, diskusijos, kursai, plenerai, koncertai, parodos, amatų dienos, vakaronės,
žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programos ir kt. – lapkričio 2026 d.
 Radijo ir TV laidos, straipsniai, skirti švietimui ir kultūrai regioninėje žiniasklaidoje – lapkričio
20-26 d.

Kviečiame būti kartu!

