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2005–2009 m. 

 

Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė prisimena: „Draugystė su  LSŠA 

prasidėjo dar 2005 metais, kai tuometinis Švietimo centras tapo LSŠA nariu. Suaugusiųjų švietimo 

savaitėje „Pilietiškumas praktiškai“ dalyvavome ir organizavome projekto „Mokymasis visą 

gyvenimą šiuolaikinio žmogaus sėkmės ir brandžios pilietinės visuomenės garantas“ seminarus.  

Kasmet švietimo centras, nuo 2018 metų – Neformaliojo švietimo centras dalyvauja LSŠA 

organizuotose suaugusiųjų savaitėse, kviečiame aktyviai įsijungti į šią veiklą rajono švietimo įstaigas 

ir kitas organizacijas“. 

2008 m. suaugusiųjų švietimo savaitės „Kultūra+kalba yra dialogas“ metu supratome, kad 

dialogą užmegzti padeda užsienio kalbų mokėjimas, naujų technologijų įvaldymas, nuolatinis 

troškimas mokytis ir tobulėti.  Bet svarbiausia sąlyga – širdies atvirumas kitam, kitokiam.  

2009 m. suaugusiųjų švietimo savaitė  „Septynios kūrybiškumo dienos – švietimui, 

kultūrai, verslui“ buvo skirta kūrybiškumui ir inovacijoms mokymesi ir mokyme, švietimo, meno, 

kultūros, verslo ir socialinio gyvenimo jungtyje, kasdieniame žmogaus gyvenime. Organizuodami 

renginius norėjome, kad rajono suaugusieji patirtų, jog mokytis galima ir kitaip, nei jie atsimena iš 

savo mokyklinės patirties. Savaitės temai atskleisti kiekviena organizacija-dalyvė ieškojo naujų idėjų, 

būdų, metodų. 

 

 

2010–2012 m. 

Į švietėjus, dirbančius bet kuriame suaugusiųjų švietimo bare – mokyklose, bendruomenėse, 

privačiame sektoriuje, buvo nukreipta 2010 metų suaugusiųjų švietimo savaitė „Besimokančios 

organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!“. Besimokančios organizacijos kultūra yra fenomenas, 

kai organizacijos nariai ir vadovai vienodai supranta mokymosi organizacijai sampratą: kiekvienas 

narys mokosi organizacijos tikslams, o vadovai rūpinasi savo narių mokymosi ir tobulėjimo 

galimybėmis. Šios idėjos buvo puoselėjamos organizuojant suaugusiųjų savaitę Širvintų rajone 2010 

metais. 

2010 m. Švietimo centras tapo suaugusiųjų mokymosi savaitės konkurso „Mano šaunioji 

besimokančioji organizacija“ nugalėtoju Lietuvoje.  
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Konkurso „Mano šaunioji besimokančioji organizacija“ prizas 

 

Organizuotoje 2011 m. Širvintų rajone suaugusiųjų švietimo savaitės „Mokomės žinoti, 

veikti, gyventi, būti kartu“ suaugusiųjų renginiuose kalbėta, ką reiškia mokymasis gyventi ir būti 

kartu, kas padėtų praplėsti pažinimo ribas vyresniojo amžiaus žmonėms, patirti jiems bendravimo ir 

bendros veiklos džiaugsmą. Tai buvo pirmas didelis žingsnis auksinio amžiaus žmonių buvimo ir 

mokymosi visą gyvenimą link. 

2012 m. buvo reikšmingi tuometiniam Širvintų rajonui ir Švietimo centrui, nes buvo įkurtas 

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), gyvuojantis iki dabar. TAU klausytojai energingai įsiliejo su 

kitomis įstaigomis ir organizacijomis į suaugusiųjų mokymosi savaitės „Kartų mokymasis kartu“ 

renginius. Per daugelį metų vis plėsdamas savo veiklas, Švietimo centras tapo centru, kuriame gali 

mokytis įvairaus amžiaus kartos (nuo mažiausiųjų iki senjorų), ir visai nesvarbu, kartu ar atskirai 

patirdami mokymosi džiaugsmą. 
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2013–2017 m. 

Mokymosi džiaugsmą suaugusieji tęsė patirdami ir dalyvaudami įvairiose veiklose 2013 

metų  suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Suartėjimai: nuo asmeninės patirties iki Europos 

piliečio“, 2014 m. savaitėje „Gyvybės medis“, 2015 m. savaitėje „Aktyvus mokymasis – 

aktyviam gyvenimui“, 2016 m. savaitėje „Mokymosi spalvos“, 2017 m. savaitėje „Mokymosi 

galia ir žavesys“. Šiose savaitėse atsirado tradicija organizuoti suaugusiųjų kūrybinių darbų parodas. 

Iki šių dienų gyvuoja tradicija kasmet rengti rajono dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų 

parodas. 
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2018–2020 m. 

 

Nuo 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės buvo tęsiamos Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centro. 2018 m. mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ 

atidaryme, kaip ir kiekvienais metais dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės atstovai, ugdymo įstaigų 

vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, dailės, technologijų mokytojai ir Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojai, kitų organizacijų atstovai. Neformaliojo švietimo centras pristatė, kaip plėtojosi 

suaugusiųjų švietimas, suaugusiųjų mokymosi idėjos Širvintų rajone. 
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2019 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. 

Keliaukim!“ Širvintų rajone buvo skirta  suaugusiųjų mokymosi įvairiose gyvenimo srityse idėjos 

sklaidai, mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Čia didelis dėmesys skirtas 

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų mokymuisi, mokymosi patrauklumo atskleidimui, siekta 

suteikti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, kūrybiškam 

savanorių-lektorių darbui. 

 
 

Pilna iššūkių vyko 2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu 

mes galim!“, kurios metu daugelis renginių, dėl šalį apėmusios pandemijos, vyko kitaip. Suaugusiųjų 

mokymosi galimybes ir grožį galima buvo atskleisti dirbant, bendraujant nuotoliniu būdu. Mokymosi 

galia padėjo išgyventi COVID-19 pandemijos neužtikrintoje situacijoje. Mokymasis sulaikė nuo 

bereikalingų vaikščiojimų po viešąsias erdves, praturtino mūsų patirtį įdomiais dalykais, paskatino 

geriau pažinti save ir pačius artimiausius žmones. 
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Pabaigos žodis 

 

Paminėjome tik keletą esminių epizodų iš Suaugusiųjų švietimo savaičių Širvintų rajone. 

Daugelį metų organizuojami renginiai, užsiėmimai, savaičių atidarymo, uždarymo iškilmingi 

renginiai, tradicija tapusios suaugusiųjų parodos ir daugelis puikių momentų, kūrybinių ieškojimų ir 

atradimų džiaugsmas, kartų bendravimas sudaro visumą norui mokytis, plėsti akiratį. Suaugusiųjų 

mokymosi savaitės – laikas, kai suartėja giminingos sielos, žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia 

mokytis kitus. 

Mes, Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro darbuotojai, siekiame, kad suaugusiųjų 

mokymas būtų įdomus ir patrauklus. Džiaugiamės, kad suaugusieji trykšta begaliniu noru mokytis, 

tobulėti, pažinti ir kurti. Džiaugiamės atrasdami mokymosi įvairovę. Tam ir skirtos suaugusiųjų 

mokymosi savaitės. 

 

 

 
Širvintų rajono Suaugusiųjų mokymosi savaičių organizatorių komanda 


