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Kvietimas dalyvauti konkurse 

“Mano šaunioji besimokančioji organizacija” 
 

Ieškome organizacijų, kuriančių besimokančios organizacijos kultūrą.  

 
Konkursas organizuojamas vykdant 2010 metų suaugusiųjų švietimo savaitę, kurios 

tikslas – skleisti pasaulinės suaugusiųjų švietimo konferencijos CONFINTEA idėją padaryti 

regionus besimokančiomis organizacijomis.  

Besimokančiąja organizacija gali būti bet kuri įstaiga, bendruomenė, organizacija, 

susivienijimas ir kitokio pobūdžio institucija. 
 

Konkurse dalyvauti kviečiame organizacijas, kurios: 
o Atviros naujoms idėjoms ir permainoms, 

o Dalijasi gerąja patirtimi, 

o Kuria mokymosi kultūrą, 

o Eksperimentuoja, ieško naujų mokymosi metodikų, taiko jas institucijos mokymuose, 

o Dalyvauja mokymuose individualiai ir komandomis, 

o Kuria bendrą vadovų ir institucijos bendruomenės viziją, 

o Turi darbuotojų mokymosi strategiją ir skatinimo sistemą, 

o Į institucijos/organizacijos tobulėjimą žiūri kūrybiškai ir netradiciškai, 

o Mano, kad jau yra besimokančios organizacijos arba pradeda žengti ta linkme. 

 

Mes žadame: 

 
- Konkurse dalyvaujančių organizacijų patirtį viešinsime regioniniuose Savaitės 

seminaruose, nacionaliniame Savaitės renginyje, LSŠA internetinėje svetainėje. 

- Prisistačiusias organizacijas kviesime į nacionalinį Savaitės renginį. 

- Labiausiai konkurso kriterijus atitinkančias organizacijas apdovanosime LSŠA 

diplomais. 
- Šauniausiąją besimokančią organizaciją pažymėsime specialiu prizu. 

 

Jums tereikia užpildyti žemiau esančią anketą! 

 

 

2010 m. Savaitės rėmėjai: 

 

 

 

http://www.lssa.smm.lt/suaugusiuju
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“Mano šaunioji besimokančioji organizacija” 

Konkurso anketa 
 

Organizacijos pavadinimas 

 

Adresas, telefonai, faksas, el.pašto adresas 

 

 

Organizacijos aprašymas (iki 2 psl.).  

Tikimės, kad savo šauniausiąją organizaciją aprašysite su meile ir  kūrybiškai.  

Pagrindiniai dalykai, kurie turėtų atsispindėti aprašyme, yra: 

 

o Kaip organizacija kuria aplinką, kuri skatina mokymąsi? 

o Kokie mokymai vyksta organizacijoje ir kaip jie organizuojami? Kas juose 

dalyvauja? 

o Kiek mokymasis siejamas su organizacijos tikslų įgyvendinimu? 
 

 

Užpildytą anketą (elektroniu paštu, paštu ar asmeniškai) prašome pristatyti iki 2010 

metų lapkričio 8 dienos regioniniams koordinatoriams arba į LSŠA biurą ( Geležinio 

Vilko g. 12 , kab. 440, LT-01112 Vilnius, el.p.: lssa@takas.lt.) 

 

Informacija teikiama telefonais:  8-5-2619031, 8-5-2312309 

 

 

 

Linkime sėkmės ir laukiame Jūsų prisistatymų! 
 

http://www.lssa.smm.lt/suaugusiuju
mailto:lssa@takas.lt

