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SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖ – GALIMYBĖ PABŪTI 

KARTU 

 

 

“Ar aš tai galiu?” – nustebęs klausė ne vienas savęs ir mūsų. Ne tik 

“galiu”. Reikia. Man, mums, visiems – žmogui apskritai. Reikia 

saviraiškos, reikia išlaisvinti savo sielą ir rankas, pajusti, “pagauti” savo 

galimybes, panaudoti jas, kad būtum stipresnis, eidamas per gyvenimą. 

 
Ţmogaus gyvenimas nuolat kupinas dinamiškos kaitos permainų. Jos atveria 

naujas kūrybinio eksperimentavimo galimybes. Suaugusiųjų švietimas viena iš 

patikimiausių galimybių, pildant profesinės kompetencijos spragas, stiprinant 

pasitikėjimą savo jėgomis. Kita vertus, nuolat spartėjantys gyvenimo pokyčiai kelia vis 

naujus reikalavimus suaugusiųjų švietimo organizatoriams - būti lankstiems, 

kūrybingiems, nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją ir t.t. 

Lygiai prieš dešimtmetį, atsiliepdama į UNESCO raginimą propaguoti tęstinį 

mokymąsi, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pirmą kartą Lietuvoje organizavo 

Suaugusiųjų švietimo savaitę. Ši akcija turėjo tapti puikia proga apmąstyti ir 

individualius, ir visuomeninius poreikius, apsvarstyti susikaupusias problemas, paieškoti 

galimų sprendimų.  

Nuo tol Suaugusiųjų švietimo savaičių judėjimas Lietuvoje tapo tradiciniu. 

Savaitės renginiais suaugusiųjų bendruomenė skatinama tobulėti, aiškinamasi ir 

skleidţiama geroji mokymosi patirtis, atkreipiamas dėmesys į suaugusiųjų švietimo 

problemas, jos pristatomos įvairiais politiniais lygmenimis.    

2009 m. lapkričio 23 – 29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija dešimtąjį 

kartą pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas ir organizacijas bei 

suaugusiuosius jungtis į Suaugusiųjų švietimo savaitės judėjimą. 

Jubiliejinė suaugusiųjų švietimo savaitė „Septynios kūrybiškumo dienos – 

švietimui, kultūrai, verslui skiriama kūrybiškumui ir inovacijoms mokymesi ir 

mokyme, švietimo, meno, kultūros, verslo ir socialinio gyvenimo jungtyje, kasdieniniame 

ţmogaus gyvenime. 

Inicijuodama šių metų Savaitę, LSŠA palaiko Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimą 2009 metus skelbti Europos kūrybiškumo ir inovacijų metais. 

Įsijungti į Savaitės judėjimą kviečiamos visų tipų suaugusiųjų švietimo 

institucijos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kultūros įstaigos, bibliotekos, 

muziejai, o veiklos -  diskusijos, kursai, atvirų durų ir aktyvaus veiksmo dienos, atviros 

pamokos, seminarai, koncertai, parodos, vakaronės ir t.t. - skiriamos suaugusiajai 

visuomenės daliai, gyvenančiai dideliuose miestuose, rajonuose, maţuose miesteliuose ir 

kaime. 

Suaugusiųjų švietėjų bendruomenė taip pat kviečiama dalyvauti integruotų 

projektų, ugdančių suaugusių ţmonių kūrybiškumą, konkurse ir teikti pasiūlymus 2009 

m. Metų andragogo nominacijai. 

http://www.lssa.smm.lt/suaugusiuju
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Savaitę remia LR Švietimo ir mokslo ministerija bei LR Uţsienio reikalų 

ministerija.  

 

„Suaugusiųjų švietimo savaitė - puiki galimybė nustebinti save! Dalyvaukite 

joje ir padarykite ką nors tokio, ko niekada iki šiol nedarėte. 

Galbūt žengsite pirmąjį žingsnį į mokymosi pasaulį - bibliotekoje, piešimo 

būrelyje, senjorų teatre, šokių studijoje... 

Galbūt Jūs jau daug metų tai darote? Pasidalykite mokymosi džiaugsmu su 

kitais, pakvieskite juos būti kartu!“ (Projekto koordinatorė Vilija Lukošūnienė). 

 

 

 

 
Dalia Cymbaliuk 

LSŠA generalinė sekretorė 
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