2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“
2015 m. lapkričio 16–22 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo,
kultūros, meno, verslo įstaigas, institucijas bei organizacijas ir visus suaugusiuosius
jungtis į šešioliktosios suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą.
2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės vizija
2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai,
praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.
Įrodyta, kad mokymasis suaugusiojo amžiuje yra visapusiškai naudingas psichinei ir fizinei
sveikatai stiprinti, socialiniam bendravimui plėtoti, pažintiniams gebėjimams vystyti ir palaikyti,
santykiams su savimi ir aplinka užmegzti ir tobulinti, akiračiui plėsti ir daugeliui kitų žmogaus
gyvenimo sričių arba kitaip - AKTYVIAM GYVENIMUI.
Savaitė „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ skiriama dalijimuisi:
 Kaip mokymasis pakeitė gyvenimą, pagerino gyvenimo kokybę?
 Kokių suteikė gyvenimui spalvų?
 Kaip padėjo rasti naujų draugų?
 Kokių naujų galimybių sukūrė, kaip praplėtė akiratį?
 Kokiais aktyviais metodais aktyviai mokomasi?
 Kokias aktyvaus mokymosi galimybes turime?
2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje kviečiame suaugusiuosius (ir jų artimuosius)
atlikti septynis žingsnius, kuriuos (bent jau patį pirmąjį) vienam žmogui gal būtų nedrąsu žengti. LSŠA
ir Savaitės renginių organizatoriai pasirengę padėti žengti aktyvų mokymosi žingsnį link aktyvaus
gyvenimo.
Septyni aktyvaus mokymosi žingsniai – tai septynios Savaitės dienos, kurių kiekviena
skirta vis kitai gyvenimo sričiai ir mokymuisi tos srities dalykų:








Pirmadienis – žingsnis į aktyvų pilietiškumą.
Antradienis – žingsnis į darbo rinką ir verslo pasaulį.
Trečiadienis – žingsnis į saugų gyvenimą.
Ketvirtadienis – žingsnis į elektroninę erdvę.
Penktadienis – žingsnis į save , savo šeimą, artimuosius, supančią aplinką.
Šeštadienis –žingsnis į savo šalies, regiono, vietovės pažinimą.
Sekmadienis– žingsnis į sveiką gyvenimą.
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Organizuojant mokymosi ir švietimo institucijoje įvairaus pobūdžio renginius: mokymus,
akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus,
konkrečių veiksmų popietes ir vakarus, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus,
parodas, diskusijas, socialines ir ekologines akcijas...ir daug kitų renginių.
Aktyviai dalyvaujant vietos, regioniniuose ir nacionaliniuose Savaitės renginiuose, išnaudojant
elektroninio mokymosi galimybes ir kitas savišvietos formas.
Sudominant mažiau aktyvius suaugusiuosius dalyvauti Savaitės renginiuose, o vėliau įsitraukti į
suaugusiųjų mokymąsi ir aktyvaus mokymosi bei aktyvaus gyvenimo idėjų sklaidą.
Remiant Savaitės idėją materialiai ir moraliai – skleidžiant informaciją, kviečiant į bendrą
veiklą įvairių kartų, etninių grupių ir visuomenės sluoksnių atstovus.

2015 metais pagrindiniai Savaitės renginiai vyks Telšiuose – Žemaitijos sostinėje, mieste ant
septynių kalvų, besirengiančiame tapti 2016 metų Lietuvos kultūros sostine. Savaitės organizatoriai
Telšiuose – LSŠA Telšių skyrius, Telšių suaugusiųjų mokymo centras ir Telšių švietimo centras.
Telšiuose 2015 m. lapkričio 13 d. vyks nacionalinė Savaitės atidarymo konferencija ir
kūrybinės dirbtuvės, Metų andragogo ir projektų konkurso nugalėtojų apdovanojimas, kiti renginiai, į
kuriuos bus kviečiami Telšių ir visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai bei suaugusieji mokiniai.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada
 Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (platinti
informaciją, rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą).
 Rūpintis Savaitės viešinimu (parengti ir išleisti Savaitės plakatą, kitas viešinimo priemones,
įtraukti į Savaitės idėjos ir vykstančių renginių sklaidą žiniasklaidos priemones).
 Remti kolegas Telšiuose rengiant nacionalinę Savaitės konferenciją.
 Organizuoti Metų andragogo rinkimus ir Metų andragogo pagerbimą.
 Organizuoti projektų ir iniciatyvų, demonstruojančių aktyvaus mokymosi ir jo įtakos aktyviam
gyvenimui pavyzdžius, konkursą ir prasmingiausių projektų bei iniciatyvų pagerbimą.

2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę globoja
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė
Suaugusiųjų mokymosi savaitė – laikas, kai suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie moko,
mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta.
Kviečiame būti kartu!
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