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SANTRAUKA

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), būdama suaugusiųjų mokymosi savaitės (SMS)
iniciatorius ir organizatorius, pristato kasmetinės kampanijos organizavimo patirtį.
Prie tarptautinio kasmetinių mokymosi festivalių judėjimo LSŠA prisijungė 2000 m. ir jau 22 metus
Lietuvoje palaiko suaugusiųjų mokymosi savaitės tradiciją.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai rodo visuomenei mokymosi visą gyvenimą vertę, atskleidžia
mokymosi galimybių įvairovę ir skatina mokytis.

Pristatant suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimo patirtį pateikiama bendradarbiavimo su
savivaldybėmis apžvalga: situacija, iššūkiai ir perspektyvos.

Tikėdama, kad suaugusiųjų mokymosi savaitė gerina mokymosi visą gyvenimą suvokimą visuomenėje
LSŠA skatina savivaldybes aktyviai įsitraukti į suaugusiųjų mokymosi savaičių judėjimą.

Atsakomybės apribojimas
Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.
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VEIKLOS PAVADINIMAS
Nacionalinė kasmetinė kampanija - suaugusiųjų
mokymosi savaitė
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/

VYKDYTOJAS
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
http://www.lssa.smm.lt/lt/

VEIKLOS PAGRINDIMAS
2000 metais, atsiliepdama į UNESCO komisijos kvietimą skatinti mokymąsi visą gyvenimą, Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) pirmą kartą inicijavo suaugusiųjų mokymosi savaitę. Nuo tada
suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyva Lietuvoje tapo tradicine kampanija. Kampanija skirta keistis
informacija apie švietimo/mokymosi galimybes ir patirtį, žadinti visuomenės smalsumą mokytis,
skatinti suaugusiųjų švietėjus/andragogus taikyti naujoviškus suaugusiųjų mokymosi metodus.
Kampanijos renginiuose dalijamasi gerąja mokymosi patirtimi, įvairaus lygio politikų dėmesys
atkreipiamas į suaugusiųjų švietimo ir mokymosi iššūkius bei problemas.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės tikslas - jungti įvairaus pobūdžio suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigas,
nevyriausybines organizacijas (NVO) vietos bendruomenes, darbdavius, socialinius partnerius, valstybės
ir vietos politikus bendrai veiklai, kuri parodytų mokymosi galimybes kiekvienam visuomenės nariui,
ypatingai pažeidžiamoms grupėms, atkreipiant dėmesį į mokymąsi arčiau namų ir tobulinant suaugusiųjų
švietėjų kompetenciją.

Į suaugusiųjų mokymosi savaitės kampaniją kasmet aktyviai įsijungia visos Lietuvos suaugę mokiniai ir
andragogai. Kampanijoje dalyvauja platus dalyvių ratas: įvairaus pobūdžio suaugusiųjų švietimo ir
mokymo(si) įstaigos, bendruomenės, NVO, kultūros įstaigos, bibliotekos, muziejai, vietinės
kaimynystės grupės ir pan. Per 21 suaugusiųjų mokymosi savaitės metus (2000 - 2020) 3886 įstaigos
ir organizacijos organizavo 7485 švietimo ir mokymo(si) renginius, kuriuose dalyvavo virš 200 000
suaugusių žmonių.

Pagrindiniai SMS organizavimo principai: savanoriškumas, lankstumas įgyvendinant idėjas ir
pasitikėjimas.

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.lssa.smm.lt/lt/
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Lietuvoje vykstanti suaugusiųjų mokymosi savaitė yra tarptautinio mokymosi savaičių/festivalių tinklo
narė, palaikanti suaugusiųjų mokymo(si) iniciatyvų plėtrą Europoje. Lietuvos SMS patirtis yra įtraukta
į UNESCO Mokymosi visą gyvenimą instituto (UIL) vykdyto projekto „Tarptautinės suaugusiųjų
mokymosi savaitės Europoje“ leidinį International Weeks of Adult Learning in Europe (2003)

2017 metais LSŠA prisijungė prie Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyvos švęsti
suaugusiųjų mokymosi metus Europoje ir SMS renginius skyrė šiai iniciatyvai palaikyti.

TIKSLINĖ GRUPĖ
Tikslinė grupė yra suaugusiųjų švietimo politikai, nacionaliniai ir vietiniai švietimo ir mokymo(si)
paslaugų teikėjai, kultūros įstaigos (bibliotekos, muziejai, kultūros centrai ir pan.) ir suaugusioji
visuomenės dalis, žmonės, kurie mokosi - miestų, miestelių, gyvenviečių ir kaimo gyventojai.

TURINYS
Suaugusiųjų mokymosi savaitė vyksta rudenį, vieną lapkričio savaitę. LSŠA yra iniciatorius ir
organizatorius. Mokymosi savaitė organizuojama glaudžiai bendradarbiaujant su regioniniais
Mokymosi savaitės koordinatoriais, o nuo 2016 metų ir su neformaliojo suaugusiųjų švietimo
koordinatoriais savivaldybėse.

Kiekviena suaugusiųjų mokymosi savaitė yra skiriama konkrečiai, aktualiai suaugusiųjų
švietimo/mokymosi temai ir turi specifinį pavadinimą (1 lentelė):

1 lentelė. Suaugusiųjų mokymosi savaičių tematika

2000 – „Suaugusiųjų mokymasis: teisė,
privilegija ar pareiga“.
2001 – „Kalbų savaitė suaugusiems“.
2002 – „Švietimas prieš socialinę atskirtį“.
2003 – „ Mokymasis arčiau žmogaus“.
2004 – „Mes - europiečiai. Mokykimės
tolerancijos“
2005 – „Pilietiškumas praktiškai“.
2006 – „Švietimas – kultūrai. Kultūra –
švietimui“.
2007 – „Mokomės kartu: vaikai, tėvai,
seneliai“.
2008 – „Kultūra+kalba=dialogas“.
2009 – „Septynios kūrybiškumo dienos –
švietimui, kultūrai, verslui“.
2010 – „Besimokančios organizacijos: nuo
retorikos prie veiksmų!“.

2011 – „Nuo Trečiojo iki Dvidešimt
Pirmojo amžiaus. Rudens pasirinkimai“.
2012 – „Kartų mokymasis kartu“.
2013 – „Suartėjimai: nuo asmeninės
savasties iki Europos piliečio“ .
2014 – „Gyvybės medis“.
2015 - „Aktyvus mokymasis aktyviam
gyvenimui”.
2016 - „Mokymosi spalvos“.
2017 - „Mokymosi galia ir žavesys“.
2018 - „Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“.
2019 - „Mokymosi pasaulis laukia.
Keliaukim!“.
2020 - „Susitikime mokytis. Kartu mes
galim!“
2021 - „Mokaisi – gyveni, gyveni –
mokaisi!“.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149733
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Kiekvienais metais suaugusiųjų mokymosi savaitei sukuriamas plakatas, atspindintis pasirinktą metų
temą.

Renginiai savivaldybėse
Per suaugusiųjų mokymosi savaitę LSŠA nariai ir kitos formalaus bei neformalaus suaugusiųjų
švietimo ir mokymo įstaigos (pedagogų švietimo centrai, universitetai, kultūros įstaigos,
bendruomenės, vietinės veiklos grupės, NVO ir t.t.) organizuoja viešus renginius. Kiekvienais metais
Mokymosi savaitės dalyviais būna 200 - 300 įstaigų ir organizacijų, jos kviečia suaugusiuosius į 300-
700 mokymosi renginių. Įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Mokymosi savaitėje geografija ir įvairovė
priklauso nuo to, kiek Mokymosi savaitės tema aktuali ir patraukli tam tikrai įstaigai/organizacijai.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu vyksta mokymai, akcijos, atvirų durų dienos, atviros pamokos,
nuotoliniai mokymai, pristatymai ir diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, meninės raiškos projektai,
mokymosi pusryčiai, popietės ir vakaronės, bendruomenių susitikimai ir talkos, pažintiniai vizitai,
parodos, socialinės akcijos, konferencijos, jungtiniai įvairių suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių
įstaigų renginiai.

Renginiai pasižymi mokymosi būdų ir priemonių įvairove, juose dalyviai įgyja naujos mokymosi
patirties, dalijasi geriausia suaugusiųjų mokymosi praktika. Per Mokymosi savaitę parodytos
patrauklios mokymosi formos ir lankstūs metodai stiprina suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą
motyvaciją.

Rengiant vietos renginius
savivaldybėse būna daug
kūrybiškumo ir
novatoriškumo pavyzdžių:
 2018 m. Marijampolėje

mokymosi autobusas
važinėjo iš vienos
mokymo įstaigos į kitą,
subūrė žmones ir atvežė
juos į galutinę stotelę,
kur vyko suaugusiųjų
mokymosi konferencija.

 2019 m. Alytuje
Mokymosi savaitės
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renginių dalyviams buvo išduoti Mokymosi pasai, su kuriais jie keliavo po įvairias Alytaus švietimo
įstaigas, galėjo rinkti taškus ir būti apdovanoti. Buvo sukurti penki mokymosi maršrutai: „Grožis ir
sveikata“, „Etnokultūra ir turizmas“, „Menas ir raiška“, „Verslas ir amatų plėtra“, „Kultūra,
istorija ir laisvalaikis“. Kiekviename maršrute buvo galima aplankyti penkias ugdymo/mokymo
įstaigas. Norint gauti prizą, reikėjo aplankyti bent 3 mokymosi vietas.

 2019 m. Pravieniškių bibliotekininkai vietiniam savaitės atidarymui pasirinko geležinkelio stotį ir
surengė akciją „Tegul kelionė atrodo ne per ilga“. Organizatoriai bendravo su traukiniu
atvykstančiais ir išvykstančiais keleiviais, mokė piešti fraktalus, dovanojo knygas kad kelionė būtų
gana efektyvi, o ne nuobodi.

Įgyvendinant suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyvą regionuose bendradarbiaujama ir su vietine
žiniasklaida - laikraščiais, vietine televizija, pavyzdžiui, Jurbarkosviesa ; suduvosgidas; sirvinta

Nacionaliniai renginiai
ATIDARYMO CEREMONIJA
Suaugusiųjų mokymosi savaičių atidarymui rengiamos konferencijos. Kasmetinės konferencijos tikslas
– dalyvaujant politikams, vietos valdžios institucijoms, ekspertams, specialistams, andragogams,
praktikams skatinti visų visuomenės grupių mokymąsi visą gyvenimą. Konferencija kasmet sukviečia
80 – 100 suaugusiųjų švietėjų iš visos Lietuvos.

Nuo 2013 m. atidarymo renginys vyksta savivaldybėse. Kokioje
savivaldybėje vyks renginys priklauso nuo kiekvienos
savivaldybės suaugusiųjų švietimo/mokymo įstaigų aktyvumo:
būtent jos siūlosi surengti atidarymą vienoje ar kitoje
savivaldybėje. Nacionalinė konferencija savivaldybėje – tai
galimybė pristatyti regioninę suaugusiųjų švietimo veiklą visai
Lietuvai.
Atidarymo konferencijų scenarijus yra nusistovėjęs: pirmojoje
dalyje - įvairūs pranešimai suaugusiųjų mokymosi temomis ir
geriausių suaugusiųjų švietimo dalyvių (andragogų, projektų ir
pan.) pagerbimas; antrojoje – mokymosi dirbtuvės.
Praktinių užsiėmimų - mokymosi dirbtuvių įvairovė kiekvienai
konferencijai suteikia „savo veidą“, pavyzdžiui:

● Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi ppasaulis laukia. Keliaukim!“ atidarymo renginys
vyko Vilniaus geležinkelio stotyje. Praktiniai mokymosi užsiėmimai, kuriais buvo siekiama į mokymąsi
įtraukti praeivius, vyko improvizuotose „Įlipk – išlipk“ stotelėse: „Vertybės“, „Muzika“, „Kalba“,
„Poezija“, „Sveika gyvensena“.

● Panevėžyje atidarant suaugusiųjų mokymosi savaitę „Gyvybės medis“ vienas iš praktinių
užsiėmimų vyko centrinėje miesto aikštėje. Dalyviai ir praeiviai savo mintis apie mokymąsi ir
ekologiją rašė kartono „debesyse“ ir jais puošė natūralų medį, augantį aikštėje.
● 2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo renginys dėl Covid - 19 pandemijos vyko
per nuotolį.

PROJEKTŲ IR INICIATYVŲ APDOVANOJIMAI
Nuo 2005 suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatoriai teikia apdovanojimus už iniciatyvas ir projektus,

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Ivykiai/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-kviecia-keliauti
https://suduvosgidas.lt/prasidejo-20-oji-nacionaline-suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.sirvinta.net/kultura-svietimas-laisvalaikis/meno-mokykloje-suaugusiuju-mokymosi-savaite/
https://www.facebook.com/100001118202350/videos/pcb.2528605477186701/2528572200523362


Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui, MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426 7

įgyvendintus suaugusiųjų švietimo ir mokymo(si) srityje. Konkurso tikslas – pristatyti vietinę, regioninę ir
nacionalinę gerąją patirtį. Trys originaliausi projektai/iniciatyvos apdovanojami LSŠA diplomais,
viešinami LSŠA internetinėje svetainėje ir leidinyje „Savišvieta“.

METŲ ANDRAGOGO VARDO SUTEIKIMAS
Nuo 2008 metų per suaugusiųjų mokymosi savaitę paskelbiamas Metų andragogas. Metų andragogo
vardas suteikiamas už aktyvų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi idėjos sklaidą, mokslinių ir/ar praktinių
andragoginių veiklų organizavimą ir įgyvendinimą. Per trylika nominacijos metų Metų andragogo vardas
buvo suteiktas šešiolikai suaugusiųjų mokytojų. Tai atsitiko todėl, kad kai kuriais metaisMetų andragogo
vardas buvo suteiktas skirtingose suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srityse (kultūros, profesinio rengimo,
bendruomenėse) dirbantiems mokytojams.

KAMPANIJOS ORGANIZAVIMO ŽINGSNIAI

Informacijos sklaida
● Einamųjų metų pradžioje LSŠA valdyba aptaria suaugusiųjų mokymosi savaitės idėją ir temą bei

sudaro organizavimo komitetą.
● Parengiami kvietimai: prisijungti prie kampanijos organizuojant renginius, dalyvauti įvykdytų

projektų konkurse, teikti suaugusiųjų švietėjusMetų andragogo vardui gauti.
● Kvietimai dalyvauti Mokymosi savaitėje platinami įvairiais kanalais: per LSŠA tinklą (Skyrių

koordinatorius, paskyrą „Facebook“, internetinėje svetainėje; per neformalaus suaugusiųjų
švietimo koordinatorius savivaldybėse; per Nacionalinį švietimo NVO tinklą, kitus socialinius
partnerius (muziejus, bibliotekas ir t.t.)

● Parengiama viešinimo medžiaga (plakatai, skrajutės ir pan.; įvairiais metais medžiaga būna
skirtinga). Ji platinama renginių organizatoriams prieš suaugusiųjų mokymosi savaitę ir jai
vykstant.

● Renkama informacija apie renginius iš regionų, ji apdorojama:
○ Regioninius (kraštų) renginių planus prašoma atsiųsti prieš tris savaites iki Mokymosi savaitės

pradžios.
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○ Iš regioninių renginių planų sudaroma
nacionalinė suaugusiųjų mokymosi
savaitės programa. Ji platinama per LSŠA
Skyrius, internetinėje svetainėje ir
paskyroje „Facebook“.

○ Paraiškos vykdytų projektų konkursui turi
būti atsiųstos prieš dvi savaites iki
Mokymosi savaitės atidarymo ceremonijos.
Paraiškas vertina LSŠA Prezidentės
sudaryta komisija.

○ Kandidatus Metų andragogo vardui gauti
prašoma teikti prieš mėnesį. Teisę teikti
kandidatus turi LSŠA Skyriai bendru jų
narių sutarimu. LSŠA Prezidentės sudaryta komisija svarsto kandidatūras ir skelbia Metų
andragogo vardo laimėtoją. Atidarymo ceremonijos metu jam įteikiamas LSŠA diplomas ir
Angelo skulptūra.

● Pasibaigus suaugusiųjų mokymosi savaitei įvairūs straipsniai apie jos rezultatus, renginius,
asmeninės dalyvių refleksijos publikuojamos LSŠA leidinyje „Savišvieta“, internetinėje svetainėje,
„Epale“ platformoje.

Renginių organizavimas savivaldybėse
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija:

 Siunčia informaciją savivaldybių merams, informuodama juos apie kampaniją, kviesdama
merus paskatinti rajono suaugusiųjų švietimo įstaigas prisijungti prie iniciatyvos, taip pat
prašydama pagal galimybes remti Mokymosi savaitės veiklas.

 Mokymosi savaitei pasibaigus informuoja savivaldybių merus apie tai, kiek ir kokios rajono
suaugusiųjų švietimo įstaigos organizavo renginius. Kai kurios savivaldybės apdovanoja
dalyvavusias įstaigas padėkos raštais.

 Palaiko glaudžius ryšius su suaugusiųjų mokymosi savaitės koordinatoriumi toje savivaldybėje,
kuri prisiima garbę ir atsakomybę organizuoti Mokymosi savaitės atidarymo renginį.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės regioniniai koordinatoriai:
 Bendrauja su neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriais savivaldybėse.
 Organizuoja regioninius renginius: konferencijas, forumus ir pan.
 Teikia informaciją vietinei žiniasklaidai, ruošia straipsnius apie Mokymosi savaitę vietinei

spaudai.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai savivaldybėse:
 Bendrauja su vietiniais suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjais (siunčia informaciją, renka

renginių planus, siunčia juos regioniniams koordinatoriams).
 Užmezga kontaktus ir/ar palaiko juos su atsakingais savivaldybės asmenimis dėl galimos

paramos bei organizacinių Mokymosi savaitės savivaldybėje reikalų.
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 Bendrauja su vietine žiniasklaida.
 Savivaldybės, kuri pasisiūlo/sutinka būti Mokymosi savaitės atidarymo renginio sostine,

koordinatorius kartu su LSŠA organizuoja minėtą renginį, bendrauja su savivaldybės
tarnautojais, vietiniais suaugusiųjų švietėjais, galinčiais realizuoti praktinio mokymosi
dirbtuves, laboratorijas ir pan.

IŠTEKLIAI
Kampanija neturi nuolatinio finansavimo. Suaugusiųjų švietėjai organizacinį darbą dirba savanoriškai ir iš
entuziazmo.

Iki 2004 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės veiklas finansavo tarptautinio bendradarbiavimo
partneriai (DVV- International (Vokietija), Šiaurės šalių liaudies akademija). Kai kuriais metais lėšos buvo
gautos per projektinį finansavimą (pvz., UNESCO patronažo programą, Pasaulio banko mažųjų projektų
programą). Nacionaliniu lygmeniu nedidelį finansavimą suteikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
tačiau jis nėra pastovus, t.y., kiekvienais metais dėl jo reikia kreiptis iš naujo ir planuojant suaugusiųjų
mokymosi savaitę negalima būti tikriems, kad jis bus.

Paskutinius penkerius metus Mokymosi savaitės atidarymo ceremonija rengiama kartu su
„Epale“ programa, kurią administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši programa skiria finansavimą
renginio patalpų nuomai, dalyvių maitinimui, taip pat pasiūlo įtraukiantį „Epale“ autoriteto pranešimą.

Savivaldos parama suaugusiųjų mokymosi savaitės veikloms vietose
2016 metais savivaldybėse įsteigus neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus pareigybę kai
kurių savivaldybių dalyvavimas suaugusiųjų mokymosi savaitės kampanijoje labai išaugo. Tačiau
savivaldybių parama iniciatyvai vietose nėra pastovi ir nuolatinė. Kiekviena savivaldybė Mokymosi
savaitės veiklas remia pagal tai, kaip ji supranta suaugusiųjų švietimo/mokymosi reikšmę ir kokias turi
galimybes. Nors visos savivaldybės suaugusiųjų švietimą yra įtraukusios į strateginius planus, tik kai
kurios skiria pastovų šios srities finansavimą. Tai atsiliepia ir paramos skyrimui mokymosi savaitei.

Kaip teigiamą pavyzdį galima paminėti Panevėžio rajono (https://www.panrs.lt/) savivaldybę, kuri
savo strateginiame plane yra numačiusi ir kasmet skiria lėšas suaugusiųjų švietimui per neformalaus
suaugusiųjų švietimo koordinatorių - Panevėžio rajono švietimo centrą. Pastarasis lėšas naudoja
trečiojo amžiaus universiteto veikloms plėtoti ir suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiams rajone
organizuoti.

Kai kurios savivaldybės skelbia neformalaus suaugusiųjų švietimo programų konkursus ir suaugusiųjų
švietimo įstaigos gali teikti paraiškas taip pat ir vietinei suaugusiųjų mokymosi savaitei organizuoti.
Tokiu pavyzdžiu galėtų būti Klaipėdos miesto savivaldybė (https://www.klaipeda.lt/lt): 2016, 2017 ir
2018 metais buvo įsteigta speciali programa neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloms remti, tarp
kurių buvo ir suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai.

Yra savivaldybių, kuriose suaugusiųjų mokymosi savaitė prasideda susitikimais ir diskusijomis apie
suaugusiųjų mokymosi situaciją savivaldybėje, dalyvaujant merams ir/ar kitiems atsakingiems
asmenims. Per mokymosi savaitę taip pat būna renginių, kuriuos bendrai organizuoja suaugusiųjų
švietimo įstaigos ir savivaldybių administracija, jie vyksta savivaldybės patalpose.
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Savivaldybės, kuriose vyksta nacionalinis Mokymosi savaitės atidarymo renginys, paprastai suteikia
nemokamas patalpas, savivaldybių merai tampa renginio globėjais ir pasveikina renginio dalyvius.
Savivaldybių informaciniuose šaltiniuose nemokamai skelbiama informacija apie vietinius renginius,
pvz.,: Telšiai, Zarasai, Vilnius region

GEROSIOS PRAKTIKOS NAUDA SAVIVALDYBĖMS
Suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyva didina supratimą apie mokymosi visą gyvenimą esmę ir
svarbą, praktiškai demonstruoja suaugusiųjų mokymąsi. Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi srityje
dirbantys švietėjai/mokytojai turi galimybę būti pastebėti ir įvertinti, jiems suteikiama proga kurti
bendradarbiavimo tinklus. Suaugusiųjų mokymosi savaitė tampa tradicija ir kasmet vienija mokytisvis
daugiau vietinių bendruomenių. Mokymosi savaitės renginių dalyviai gauna mokymosi „virusą“ ir
vėliau savarankiškai ieško mokymosi visą gyvenimą iššūkių.

Nuo 2013m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo ceremonija kasmet vyksta vis kitoje
savivaldybėje ir tai yra progaą pristatyti miesto, rajono ar regiono suaugusiųjų švietimo pasiekimus
nacionaliniu mastu – iš visos Lietuvos atvykusiems dalyviams .

GEROSIOS PRAKTIKOS ĮGYVENDINIMO KLIŪTYS
Lietuvoje pastebimas mokymosi visą gyvenimą esmės ir svarbos suvokimo trūkumas. Labai dažnai į
neformalųjį suaugusiųjų švietimą žiūrima tik kaip trečiojo amžiaus universitetų veiklą.

Regionuose dėmesys neformaliajam suaugusiųjų švietimui labai priklauso nuo neformaliojo švietimo
koordinatoriaus sąmoningumo ir požiūrio.Suaugusiųjų mokymosi savaitė yra visuomeninė iniciatyva ir
jai dažnai trūksta paramos regionuose, kur įprasta veikla vyksta „iš viršaus į apačią“, laukiant
ministerijų ar kitų valstybės institucijų nurodymų, vengiant asmeninio veikimo ir atsakomybės.

SĄLYGOS GEROSIOS PRAKTIKOS TVARUMUI
Suaugusiųjų švietėjų entuziazmas yra ir bus pagrindinis suaugusiųjų mokymosi savaitės išteklius. Tačiau
Mokymosi savaitės organizatoriai mato ir daugiau prielaidų kampanijos tvarumui užtikrinti:
 Savivaldybių darbuotojų informuotumo apie mokymosi visą gyvenimą svarbą didinimas.
 Aiškių finansinių priemonių neformaliajam suaugusiųjų švietimui finansuoti sukūrimas

nacionaliniu lygmeniu ir savivaldybėse.
 Suaugusiųjų mokymosi savaitės pripažinimas ir įtraukimas į suaugusiųjų švietimo sklaidos

projektus nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis. Tokiai šaliai kaip Lietuva (2,8 mln. gyventojų)
būtų optimalu remti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą 15 000-20 000 eurų, šiuo metu
iniciatyva atsitiktinai finansuojama tik 10 – 15 proc. Sektini pavyzdžiai galėtų būti šalys, turinčios
didelę patirtį organizuojant suaugusiųjų mokymosi savaites: Didžioji Britanija United Kingdom
(nuo 1992); Slovėnija Slovenia (nuo 1996).

https://www.telsiai.lt/go.php/lit/2019-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-mokymosi-pasaulis-laukia-keliaukim-telsiu-rajono-savivaldybeje-atgarsiai
http://www.zarasai.lt/naujiena_vyko-forumas-suaugusiuju-mokymasis-rezultatai-ir-perspektyvos_10122
https://www.vrsa.lt/index.php?3678579708
https://www.oneawards.org.uk/news/the-festival-of-learning-and-adult-learners-week-1319-june-127/
https://llw.acs.si/about/


Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui, MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426 11

REKOMENDACIJOS GERAJAI PRAKTIKAI PERDUOTI
Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatoriai turėtų kaip galima anksčiau parengti kampanijos
strategiją, numatyti veiksmingą viešųjų ryšių kampaniją suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyvos
sklaidai. Reklamuojant kampaniją ir dalijantis gerąja patirtimi turėtų būti naudojama
„Epale“ platforma.
Prieš kampaniją ir/ar per ją derėtų rengti spaudos konferencijas; pageidautina, kad jose dalyvautų
suaugusiųjų švietimo politikos formuotojai ir kiti žinomi žmonės. Svarbu gerinti ryšius su aktyviais ir
įsitraukusiais neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriais savivaldybėse, keistis gerąja patirtimi
tarp savivaldybių.

Kasmetinė suaugusiųjų mokymosi savaitė ir toliau turėtų būti tinkama priemonė, skatinanti
mokymosi visą gyvenimą svarbą visuomenėje. Politikai ir suaugusiųjų švietėjai turėtų stengtis didinti
visuomenės sąmoningumą visais lygiais, nes, anot Paul Belanger, „išgyvens tik besimokanti planeta“.
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