
 
 

2008 metų  veiklos ataskaita 

 
BENDRA VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 

 

 

I. 2008 metais buvo toliau vykdoma parengta ir valdybos  

patvirtinta Asociacijos veiklos programa 2007-2008 metams: 
1. Įstatų peržiūrėjimas ir įteisinimas.  

2. LSŠA narių „inventorizacija“ 

3. RIC„ų ir Filialų klausimo išsprendimas 

a. žmonės 

b. turtas 

c. sutartys 

4. LSŠA pajamų didinimas 

a. nario mokestis 

b. veikla, duodanti pelną  

5. Veikla nariams: 

a. Suaugusiųjų švietimo savaitė 

b. bendri projektai 

c. atstovavimas  

6. Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis: 

a. LSŠA patalpos 

b. nacionalinės bei regioninės suaugusiųjų tęstinio mokymosi plėtros 

programų kūrimas  

a. ryšių užmezgimas ir galimo bendradarbiavimo aptarimas su LR Socialinės 

apsaugos ir darbo bei Kultūros ministerijomis 

 

II. 2008 metais įvyko 6 valdybos posėdžiai. 
 

 Vasario 28 d. Nr. 3 (33) 

 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

1. LSŠA veiklos ir finansinė ataskaita už 2007 metus. 

2. Įstatų keitimo aptarimas. 

3. Einamieji reikalai: 

- Teikiamų finansavimui projektų pristatymas.  

- Informacija apie susitikimą su Panevėžio Filialo ir RICo nariais.  

- Informacija apie Nacionalinės NVO Platformos veiklos eigą.  

- Ataskaita apie Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo  

organizacijų tinklo atstovų susitikimą Osle.  

 



Esminiai nutarimai: 

- Patvirtinti parengtas LSŠA veiklos ir finansines ataskaitas už 2007  

metus. 

- Konsultuotis su juristu dėl visų svarstytų įstatų koregavimo  

klausimų, taip pat ir dėl galimybės nutraukti sudarytas sutartis su RICais. 

- Pritarti visiems teikiamiems finansavimui projektams. 

- Susitikimas su Panevėžio regiono nariais buvo labai naudingas  

abiem pusėm. Susitikimo metu nutarta organizuoti regioninę konferenciją. 

- Pritarti Asociacijos dalyvavimui naujai susikūrusios Nacionalinės  

nevyriausybinių organizacijų Platformos vykdomose ir planuojamose veiklose. 

- Pritarti Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų  

tinklo atstovų pasiūlymui kitą susitikimą organizuoti Lietuvoje (2009 m. vasario 

mėn.). Pakviesti Suomijos Suaugusiųjų švietimo asociacijos generalinę sekretorę 

Eeva-inkeri Sirelius atvykti į vizito Vilnių š.m. gegužės mėn.  

 

 Balandžio 18 d. Nr. 4 (34) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

1. LSŠA metinės konferencijos organizavimas. 

2. Finansavimo šaltinių LSŠA veiklai paieška.  

3. LSŠA įstatų keitimo aptarimas. 

4. Einamieji reikalai: 

- 2008 m. Suaugusiųjų švietimo savaitės darbo grupės įkūrimas. 

- Informacija apie susitikimą Utenos regioniniame švietimo informaciniame  

– mokymo centre. 

- VšĮ “U.Savickas ir partneriai” prašymo priimti į LSŠA narius svarstymas. 

- Susitikimo su Suomijos suaugusiųjų švietimo asociacijos generaline  

sekretore Eeva-inkeri Sirelius organizavimas. 

- Kvietimas dalyvauti Baltijos šalių Suaugusiųjų švietimo asociacijų  

valdybos narių susitikime Taline. 

  

Esminiai nutarimai: 

- Nustatoma preliminari konferencijos data: 2008 m. pabaiga arba 2009 m. 

sausio antrą arba trečią savaitę.Pagrindinis konferencijos darbotvarkės 

klausimas – pakeistų Įstatų tvirtinimas. 

- naujame Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos vyriausybės finansuojamų  

projektų periode dalyvauti kaip paslaugų teikėjai. 

- Prezidentas A.Bėkšta įsipareigoja surašyti Valdybos narių pasiūlymus į  

Įstatų keitimo projektą. Taip pat nuspręsta šiame etape valdybai nebeteikti dar 

kartą svarstyti. Generalinė sekretorė D.Cymbaliuk įpareigojama per gegužės mėn. 

suderinti tekstą su teisininku ir birželio mėn. el.paštu išsiųsti skaitymui LSŠA 

nariams  ir Valdybai,  o surinktas visų pastabas vėl  

svarstyti Valdyboje rudenį.  

- Sudaryti 2008 m. Suaugusiųjų švietimo savaitės darbo grupę iš šių  

valdybos narių: 

1. V.Lukošūnienė (projekto vadovė) 



2. D.Malinauskienė 

3. A.Pelenienė 

- Susitikimas su Utenos regiono nariais buvo naudingas abiem pusėms.  

Naujasis Utenos kolegijos vadovas taip pat pažadėjo paramą ir aktyvų dalyvavimą 

LSŠA veiklose. Nariams struktūros keitimo problema nėra svarbi – jiems svarbu 

turėti koordinuojantį organą ir vietą, kur galėtų susitikinėti.  

- Apsvarsčius VšĮ “U.Savickas ir partneriai” pateiktą prašymą ir kitus  

reikalingus dokumentus dėl priėmimo į LSŠA narius, nutarti jį patenkinti ir nuo 

2008-04-18 minėtą organizaciją laikyti LSŠA nare . 

-  Pritarti pasiūlymui susitikimą su  Suomijos Suaugusiųjų švietimo  

asociacijos generaline sekretore Eeva-inkeri Sirelius organizuoti Vilniuje š.m. 

birželio 16 d. Įpareigoti generalinę sekretorę D.Cymbaliuk suderinti su E.-

i.Sirelius datą ir susitikimo programą. 

- Pritarti susitikimo su  Latvijos ir Estijos Suaugusiųjų švietimo asociacijų  

valdybos narių susitikimo idėjai ir pasiūlyti susitikimo datą – rugsėjo mėn. 

Įpareigoti generalinę sekretorę D.Cymbaliuk aptarti su kolegomis iš Baltijos šalių 

susitikimo datą ir programą. 

 

 Balandžio 28 d. Nr. 5 (35) (Virtualus posėdis) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

- Molėtų švietimo centro prašymo priimti į LSŠA narius. 

 

Esminiai nutarimai: 

- Apsvarsčius Molėtų švietimo centro pateiktą prašymą ir kitus reikalingus  

dokumentus dėl priėmimo į LSŠA narius, nutarti jį patenkinti ir nuo 2008-05-07 

Centrą laikyti LSŠA nariu. 

 Spalio 28 d. Nr. 6 (36) (Virtualus posėdis) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

- UAB  “Fiat Lux Personalo projektai” ir  UAB “Nacionalinių projektų  

rengimas” prašymai priimti į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją.  

- LSŠA Įstatų keitimas. 

Esminiai nutarimai: 

- Apsvarsčius pateiktus prašymus,  nutarta juos patenkinti ir nuo 2008-10- 

28 d. UAB  “Fiat Lux Personalo projektai” ir  UAB “Nacionalinių projektų 

rengimas” laikyti Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narėmis. 

- Atsižvelgiant į valdybos narių pareikštas nuomones, dar kartą pakoreguoti  

įstatus ir galutinį sprendimą priimti kitame valdybos posėdyje. 

 Lapkričio 06 d. Nr. 7 (37) (Virtualus posėdis) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

- UAB “Kompetencijos gildija” prašymas nutraukti narystę Lietuvos  

suaugusiųjų švietimo asociacijoje. 



Esminiai nutarimai: 

- Apsvarsčius UAB “Kompetencijos gildija” pateiktą prašymą,  nutarta jį  

patenkinti ir nuo 2008-11-06 narystę Asociacijoje laikyti nutraukta. 

 Gruodžio 19 d. Nr. 8 (38) (Virtualus posėdis) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

- Visagino valstybinės kalbos centro prašymas dėl narystės Lietuvos  

suaugusiųjų švietimo asociacijoje. 

Esminiai nutarimai: 

- Apsvarsčius pateiktą prašymą su pridėtais dokumentais,  nutarta jį 

patenkinti ir nuo 2008 m. gruodžio 19 d. Visagino valstybinės kalbos 

centrą laikyti LSŠA kolektyviniu nariu. 

 

III. Narystė: 

Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA nariais buvo priimti: 

- Molėtų švietimo centras 

- UAB  “Fiat Lux Personalo projektai”  

- UAB “Nacionalinių projektų rengimas” 

- Visagino valstybinės kalbos centras 

Per ataskaitinį laikotarpį narystę LSŠA savo prašymu nutraukė UAB “Kompetencijos 

gildija”. 

Iš viso LSŠA sudėtyje šiuo metu yra 38 kolektyviniai ir  75 individualūs nariai. 
 

 
Pagrindinės 2008 metų LSŠA veiklos sritys 

 

 Suaugusiųjų mokytojų (andragogų)–praktikų rengimo modelio kūrimas, jo 

išbandymas praktiškai ir andragogo – praktiko kompetencijos įteisinimas: 

 Nacionalinis projektas “Andragogų – praktikų tęstinio kvalifikacijos  

tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas” (LSŠA – projektą vykdančioji 

organizacija, projekto vadovė – Vilija Lukošūnienė). Projektas įvykdytas 2008 m. rugsėjo 

mėn. 

Projektas buvo vykdomas įgyvendinant 2004-2006 metų BDP 2.4 priemonę 

“Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”.   

Projekte sukurtas suaugusiųjų mokytojų (andragogų) – praktikų rengimo modelis, 

jis išbandytas praktiškai. Neformaliai įgytą andragogo  praktiko kompetenciją pripažino 

VDU ir VPU Edukologijos katedros. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansavo:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 Nacionalinis projektas „Andragogų-praktikų kvalifikacijos kėlimas  

verslumo ugdymo kontekste“ (LSŠA – projektą vykdančioji organizacija, projekto 

vadovė – Dalia Cymbaliuk). Projektas įvykdytas 2008 m. rugsėjo mėn. 



Projektas vykdomas įgyvendinant 2004-2006 metų BDP 2.4 priemonę 

“Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”.   

Projekto partneris: Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba. 

Projekto tikslas - kelti Lietuvos andragogų–praktikų, dirbančių neformaliojo 

švietimo srityje, kvalifikaciją ir suteikti jiems naujas andragogines kompetencijas. 

Projekte pasiekti visi planuoti rezultatai, iš kurių svarbiausias - sukurta 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo verslumo ugdymo programa ir jos vykdymo metodika, 

kurios galės būti integruojamos į kitas programas kaip verslumo ugdymas. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansavo:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 naujų ir geresnių suaugusiųjų mokymosi sąlygų bei priemonių paieška, 

gerosios patirties kaupimas ir dalijimasis; 

 Projektas “Kompetencijų pripažinimas - šeimos ir karjeros suderinimo  

galimybių plėtrai“ (Europos bendrijų iniciatyva  EQUAL). Projekto vadovė – Nijolė Butkevičienė. 

Projektas įvykdytas 2008 m. rugpjūčio mėn. 

Projekto vykdantysis partneris - VšĮ "Skudutiškio akademija". LSŠA projekte 

dalyvauja kaip partnerė, atsakinga už tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimą bei 

andragogų - konsultantų kompetencijos didinimą, trečiasis partneris – Molėtų rajono 

savivaldybė. 

 

Projekto tikslas - padidinti Utenos ir Vilniaus apskričių šeimų galimybes derinti 

šeimos ir profesini gyvenimą,  sukurti Vystymo bendriją, kuri suvienijus interesus, 

išteklius, turimą informaciją ir gebėjimus, atliktų inovacinį kompetencijos ir galimybių 

įvertinimo ir panaudojimo darbo rinkoje projektą Molėtų rajone. 

Projekto tarptautiniai partneriai: Impresa Sociale e Sviluppo Locale (Italija), 

Centri Risorse per le Imprese Sociali (Italija), ATS Squinzanosociale (Italija), Familles 

Ruralles (Prancūzija) ir Agentúra EUROFORMES (Slovakija). Agentúra 

EUROFORMES. 

Svarbiausias projekto pasiekimas – sukurta ir išbandyta Utenos ir Vilniaus 

regionuose šeimos verslumo kompetencijų vertinimo (įsivertinimo) metodika. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansavo:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 Projektas “Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės  

literatūros portfelis”. Projektas įvykdytas 2008 m. vasario mėn. 

Projekto vykdytojas - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, 

partneriai - Pedagogų profesinės raidos centras ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacija 

Pagrindinis projekto tikslas - gautos paramos lėšomis per dvejus metus išleisti 

aštuoniolika įvairaus pobūdžio suaugusiųjų mokymo literatūros leidinių, kurie pasieks 

visus Lietuvos regionus. Šia naujoviška literatūra bus aprūpintos įvairių tipų švietimo 

institucijos, teikiančios suaugusiųjų tęstinio mokymo paslaugas, bibliotekos, ja galės 

nuolat naudotis tiek andragogai praktikai, suinteresuotų aukštųjų mokyklų studentai, 

dėstytojai, mokytojai, tiek daugiau nei 100 tūkst. kasmet besimokančių suaugusiųjų. 



LSŠA veiklos sritis - parengti metodines-praktines knygas, kurios bus 

naudojamos darbui su suaugusiais, dėl įvairių priežasčių anksti palikusiais švietimo 

sistemą. 

Projekto rezultatas – daugiau kaip 30.000 tiražu išleista aštuoniolikos leidinių 

“Suaugusiųjų švietimo” serija, kurią sudaro andragogikos teorijos knygos, skaitiniai-

vadovėliai ir metodinės praktinės knygos.  

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansavo:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 Projektas “Besimokančiųjų mokymosi gabumai/galimybės” (EDUCAP) 
  Koordinuojanti institucija: Neformalaus suaugusiųjų švietimo paramos punktas, 

Briuselis, Belgija.  LSŠA - projekto partneris. 

Projekto tikslas – dalintis ir keistis žiniomis bei patirtimi dėl suaugusiųjų  

mokymosi įstaigų nelankymo, motyvacijos stokos, mokslo metimo. Vykdant projektą 

tikimasi sukurti instrumentus/įrankius, kurie būtų patrauklūs suaugusiųjų švietėjams, 

įvertintų bei pagerintų mokymosi gebėjimus. Partneriai, įtraukdami besimokančiuosius, 

sukurs ir išbandys tuos įrankius. Bus sukurtas internetinis puslapis komentarams. 

Bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi, įrankių kūrimas bei instruktavimas skatins visų 

partnerių mokymosi procesą. 

Projekto trukmė: 2006 – 2009 metai. 

Projektą finansuoja: ES Socrates fondo Grudtvig 2 programa. 

 

 Projektas “Analitiko Kompetencijų Tobulinimas ir jų Taikymas  

ORganizacijose žmonių išteklių potencialo plėtrai skatinti” (AKTTOR). 

Projektą vykdė Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas. 

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos pramonės, 

prekybos ir amatų rūmai, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

Projekto tikslas: rengti specialistus, gebančius analizuoti organizacijos žmonių 

išteklių potencialo plėtrą bei parengti TPM (tęstinio profesinio mokymo) modelį šios 

plėtros įgyvendinimui. 

Projekto trukmė: 2006 - 2008 metai. Projektas įgyvendintas.  

Projektą finansavo: ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 Projektas “Pagrindinių kompetencijų neformalaus suaugusiųjų švietimo  

sistemoje nustatymo ir apibūdinimo metodai, padedantys sustiprinti NVO ir jų veiklą, 

vietinę demokratiją, bendruomenės vystymą(-si) ir darną”. Projektas įvykdytas 2008 m. 

gruodžio mėn. 

Pagrindinis partneris – Danijos Liberali suaaugusiųjų švietimo  asociacija 

(LOF). Kiti partneriai - Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Baltarusijos piliečių 

švietimo asociacija (ACE)  ir Švedijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija (SV). 

Projekto tikslas - sutvirtinti neformalaus suaugusiųjų švietimo ir NVO veiklos 

svarbą, kokybę ir teikiamą naudą, formuojant teigiamą viešąją nuomonę apie aktyvų 

dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. 

Projekto trukmė: 2007 – 2008 metai. 

Projektą finansavo – Šiaurės Ministrų Taryba. 

 



 Bendradarbiavimas ir partnerystė nacionaliniame bei  tarptautiniame 

lygiuose: 

 

 Projektas NILE2 (Network Intercultural Learning in Europe) – Tarptautinis  

tarpkultūrinio mokymo(si) tinklas. Projektas įgyvendintas 2008 m. spalio mėn. 

Projektas  buvo skiriamas gerosios patirties, kaip organizuoti tarpkultūrinį 

mokymąsi ir skleisti jo idėjas, kaupimui, pasidalijimui, inovatyvių priemonių ieškojimui. 

Projekte dalyvavo 22 Europos šalys. 

Darbas vyko 4 darbo grupėse. LSŠA atstovai dirbo 3 darbo grupėje, kurios tema – 

tarpkultūrinio bendravimo kompetencija institucijoje. 

LSŠA projekte atstovavo Vilija Lukošūnienė. 

Projekto svetainė: www.intercultural-learning.net 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansavo: Europos Komisijos Socrates programa. 

 

 Projektas “Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms  

rengti”. 

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo  

Asociacija. 

 Projekto tikslai: 

 Tolimasis – prisidėti prie naujų tikslinių grupių pritraukimo į muziejus 

panaudojant suaugusiųjų švietimo (andragogikos principus); 

 Specifiniai: 

1.Paruošti muziejų edukacinių programų rengėjus darbui su suaugusiųjų auditorija; 

2.Paruošti muziejų edukacinių programų rengėjus panaudoti suaugusiųjų švietimo 

(andragogikos) principus suaugusiųjų ir kitų tikslinių grupių (vaikų, šeimų, neįgaliųjų) 

švietimo programoms rengti. 

 Projekto trukmė – 2008 metai gegužės – gruodžio mėn. 

 Projektą finansavo – LR kultūros ministerija. 

 

 Projektas „Profesinio rengimo mokymo(si) turinio vertinimas ir  

tobulinima (REVIVE – Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum)”. 

 Pagrindinis projekto vykdytojas - Vytauto Didžiojo universiteto 

Distancinių studijų centras, partneriai - didžiulę patirtį turinčios Lietuvos, 

Ispanijos, Vengrijos ir Slovakijos organizacijos. LSŠA veiklos sritis – valorizacija 

ir informacijos sklaida.  
Pagrindinis REVIVE projekto tikslas – užtikrinti e. mokymo(-si) turinio ir 

paslaugų  kokybę, peržiūrint ir atnaujinant e. mokymo(-si) turinį, naudojant edukologinę 

ir technologinę metodikas ir derinant jas tarpusavy. 

Projekto trukmė – 2008-2010 m. 

Projektą finansuoja – Leonardo da Vinci programa 
 

 

 LSŠA įvaizdžio stiprinimas ir naujų veiklos krypčių bei perspektyvų paieška, 

siekiant sustiprinti organizacijos pozicijas NVO sektoriuje; 

 

 Suaugusiųjų švietimo savaitė “Kultūra + kalba = kultūrų dialogas” 

http://www.intercultural-learning.net/


(lapkričio 24-30 d.d.). 

Savaitės idėja – aptarti kultūrų susikalbėjimo ir kalbų mokymosi bei 

perspektyvas susibūrimuose, seminaruose, gerosios patirties pasidalijimo 

renginiuose, susitikimuose ir diskusijose su valdžios atstovais ir socialiniais 

partneriais. Apdovanoti geriausius projektus ir  metų Andragogą. 

Pagrindinis Savaitės tikslas – skatinti suaugusiuosius kultūriniam dialogui 

pažįstant savąją ir kitokią kultūrą, puoselėjant savo ir mokantis kitų kalbų. 

Savaitės rėmėjai: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo  

ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Užsienio reikalų 

ministerija.  

 

 Dalyvavimas NVO Platformos veikloje Vystomojo bendradarbiavimo idėjai  

įgyvendinti Lietuvoje. 

- Dalyvavimas projekte “Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo 

informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą” (renginiai Suaugusiųjų 

švietimo savaitės metu, išleista brošiūra apie VB politiką Lietuvoje); 

- Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. 

 

 Tarptautinė veikla 

 

 LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė nuo 1993 m.  

 LSŠA naudojasi iš EAEA ateinančia informacija, kuri operatyviai skleidžiama tarp 

asociacijos narių.  

Spalio 20 d. įvyko EAEA Generalinė asamblėja, kurios metu buvo išrinkti nauji 

valdymo organai ir atsiskaityta už nuveiktus darbus. 

LSŠA atstovavo prezidentas Arūnas Bėkšta ir generalinė sekretorė Dalia 

Cymbaliuk. 

 Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklas (NO-BA) 

Vasario 14-15 dienomis įvyko tinklo atstovų susitikimas Osle (Norvegija), kurio 

metu buvo aptarti šie pagrindiniai klausimai: 

- Pasidalijimas patirtimi, vykdant Nordplus programas; 

- Bendradarbiavimo su EAEA, ES, UNESCO, ICAE aptarimas ir naujų perspektyvų 

numatymas; 

LSŠA atstovavo generalinė sekretorė Dalia Cymbaliuk. 

 Centrinės ir Rytų Europos suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklas (CEE) 



Rugsėjo 18-21 dienomis įvyko tinklo atstovų susitikimas Balatonszpezde (Vengrija), kur 

buvo aptarti šie pagrindiniai klausimai: 

- Suaugusiųjų švietimo Veiksmų Plano-2007 įvykdymo aptarimas; 

- EAEA indėlis, įgyvendinant Veiksmų Planą. 

 LSŠA atstovavo prezidentas Arūnas Bėkšta ir generalinė sekretorė Dalia 

Cymbaliuk. 

 patirties ir informacijos sklaida. 

 

Nuolat vyko LSŠA veiklų pristatymas įvairiose institucijose renginių ir susitikimų 

metu. Taip pat per žiniasklaidos priemones. 

KITA VEIKLA 

 vyko susitikimai su LSŠA regioniniais padaliniais: 

1.Vasario 07 d. – Panevėžyje 

2. Kovo 05 d. - Alytuje 

2.Balandžio 17 d. – Utenoje 

3.Birželio 11 d. – Marijampolėje 

4.Spalio 10 d. – Kaune 

5.Spalio 24 d. - Klaipėdoje 

 Birželio 16 d. įvyko susitikimas su Suomijos Suaugusiųjų švietimo asociacijos 

generaline sekretore Eeva-inkeri Sirelius. Jo metu buvo aptartos suaugusiųjų 

švietimo tendencijos Europoje ir Lietuvoje, EAEA ryšiai su Baltijos šalimi, bei 

galimas Suomijos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo Asociacijų 

bendradarbiavimas. 

 Rugsėjo 12 d. Asociacijos nariai Rumšiškėse pažymėjo mokslo metų šventę 

Andragogams “Pievelių šnabždesiai”. 

 Išleistas LSŠA periodinis leidinys “Savišvieta” 2008/1. Jo pagrindinė dalis skirta 

projekto “Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio 

sukūrimas ir įgyvendinimas” vyksmui ir rezultatams.  
 Gruodžio 9-10 d. LSŠA,  remiant Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir 

informavimo centrui, organizavo seminarą “Mano diena: mokymosi 

praktika”, kuriame buvo pristatytos projekto “Suaugusiųjų mokymo 

galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis” įgyvendinimo metu 

išleistos metodinės praktinės knygos. 

Rėmėjai ir socialiniai partneriai: 



 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  

 Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija 

 Vokietijos liaudies aukštųjų mokyklų sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo 

institutas (IIZ/DVV)  

 Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija  

 Estijos suaugusiųjų švietimo asociacija "Andras"  

 Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija  

 Norvegijos suaugusiųjų švietimo asociacija  

 Suomijos suaugusiųjų švietimo asociacija  

 Vokietijos suaugusiųjų švietimo institutas 

 

 

Ataskaitą parengė – LSŠA generalinė sekretorė Dalia Cymbaliuk 

Vilnius, 2008, sausio 25 d. 

 


