
 
 

2007 metų  veiklos ataskaita 

 
BENDRA VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 

 

I. 2007 m. birţelio 14 d.  įvyko  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos  

ataskaitinė-rinkiminė konferencija.  

Jos metu buvo išrinktas LSŠA prezidentas, viceprezidentas, valdyba, buvo 

patvirtintas generalinis sekretorius ir išrinkta revizijos komisija. 

LSŠA nariai išklausė ir patvirtino veiklos, finansinę bei revizijos komisijos  

ataskaitas. 

 

II. Parengta ir valdybos patvirtinta Asociacijos veiklos programa 2007-2008 metams, 

kurioje numatytos šios prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Įstatų perţiūrėjimas ir įteisinimas.  

2. LSŠA narių „inventorizacija“ 

3. RIC„ų ir Filialų klausimo išsprendimas 

a. ţmonės 

b. turtas 

c. sutartys 

4. LSŠA pajamų didinimas 

a. nario mokestis 

b. veikla, duodanti pelną  

5. Veikla nariams: 

a. Suaugusiųjų švietimo savaitė 

b. konferencijos 

c. mokymo poreikio analizė ir seminarai  

Santykiai su ŠMM ir kitomis ministerijomis 

d. LSŠA patalpos 

e. Įvairiais mokymosi būdais įgytų kompetencijų formalaus pripaţinimo 

sistemos sukūrimas  

f. Nacionalinės bei regioninės suaugusiųjų tęstinio mokymosi plėtros 

programų kūrimas  

g. Ryšių uţmezgimas ir galimo bendradarbiavimo aptarimas su Socialinės 

apsaugos ir darbo bei Kultūros ministerijomis 

 

III. 2007 metais įvyko 3 valdybos posėdţiai. 

 Sausio 31 d. Nr. 8(30) 

 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

- LSŠA valdybos posėdţių nutarimai ir jų vykdymas 2006 metais. 

- 2007 m. strateginės gairės ir veiklos planas. 



- LSŠA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos datos nustatymas ir  

preliminarios darbotvarkės aptarimas. 

- 2007 m. Suaugusiųjų švietimo savaitė 

- LSŠA tinklo Lietuvoje – Filialų ir RICų bendradarbiavimo klausimas. 

 

Esminiai nutarimai: 

- Valdybos posėdţių nutarimai vykdomi gerai. 

- Pasiūlytas LSŠA veiklos planas 2007 metams. 

- Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos data nustatoma 2007 m. birţelio 14.  

- Pritarta 2007 m. Suaugusiųjų švietimo savaitės idėjai ir temai “Kartų  

švietimas”. 

- Inicijuoti Filialų ir RICų vadovų susitikimą-diskusiją, išklausyti jų  

nuomonę ir priimti sprendimą dėl minėtų struktūrų veiklos sferų apibrėţimo ir jų 

bendradarbiavimo. 

 

 Rugsėjo 18 d. Nr. 1 (31) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

 

- LSŠA veiklos prioritetų nustatymas. 

- Valdybos veiklos planas 2007 m. II pusmečiui ir 2008 metams.  

- Įstatų perţiūrėjimas ir  darbo grupės suformavimas.  

- 2007 m. Suaugusiųjų švietimo savaitė  

Esminiai nutarimai: 

- Iš esmės pritarta pasiūlytam prioritetinių veiklos krypčių projektui. 

- Patvirtintas prezidento A.Bėkštos pasiūlytas valdybos  veiklos plano  

projektas. 

- Sudaryta LSŠA Įstatų perţiūrėjimo darbo grupė. 

- Iki metų pabaigos atlikti LSŠA narių patikrą. 

- RICų ir Filialų klausimo išsprendimą pradėti nuo jų esamos būklės  

įvertinimo.  

- Pritarta 2007 m. Savaitės temai “Mokomės kartu: vaikai, tėvai ir seneliai”  

ir numatytam veiklos planui, siekiant įgyvendinti numatytus projekto uţdavinius. 

- LSŠA pajamų didinimo klausimo svarstymas nukeltas į valdybos posėdį  

gruodţio mėn. 

 Lapkričio 28 d. Nr. 2(32) 

Buvo svarstyti šie klausimai: 

- 2007 metų Suaugusiųjų švietimo savaitės aptarimas. 

- LSŠA įstatų keitimas. 

- Atliktos LSŠA narių revizijos analizė.  

- Vilniaus Filialo ir RICo sujungimas į vieną struktūrą.  

- LSŠA metinė konferencija 2008 metais. 

 

Esminiai nutarimai: 

- Siekiant geriau išsiaiškinti padėtį, organizuoti susitikimus su Filialų ir  

RICų nariais vietose. Dar kartą apsvarstyti kolektyvinių narių statusą. 

- Įvertinti 2007 m. suaugusiųjų švietimo savaitę kaip sėkmingai įgyvendintą  



projektą ir padėkoti jo vadovei V.Lukošūnienei ir visiems ţmonėms, padėjusiems ją 

organizuoti. 

- Toliau rengti Įstatų keitimo projektą. 

 

IV. Narystė: 

Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA nariu buvo priimtas Širvintų raj. Švietimo centras. 

Iš viso LSŠA sudėtyje šiuo metu yra 34 kolektyviniai ir  75 individualūs nariai. 
 

 

 
LSŠA pagrindinės 2007 metų 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 vykdomas įgyvendinant 2004-2006 metų BDP 2.4 priemonę 

“Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”.   

Projektu siekiama sukurti suaugusiųjų mokytojų (andragogų) – praktikų rengimo 

modelį, jį išbandyti praktiškai bei įteisinti andragogo – praktiko kompetenciją. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansuoja:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

         
 

 Nacionalinis projektas „Andragogų praktikų kvalifikacijos kėlimas  

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

vadovė – Dalia Cymbaliuk). 

Projektas vykdomas įgyvendinant 2004-2006 metų BDP 2.4 priemonę 

“Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”.   

Projekto tikslas - kelti Lietuvos andragogų–praktikų, dirbančių neformaliojo 

švietimo srityje, kvalifikaciją ir suteikti jiems naujas andragogines kompetencijas. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projekto partneris: Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba. 

Projektą finansuoja:  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. 

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 vykdantysis partneris - VšĮ "Skudutiškio akademija". LSŠA projekte 

dalyvauja kaip partnerė, atsakinga uţ tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimą bei 

andragogų - konsultantų kompetencijos didinimą, trečiasis partneris – Molėtų rajono 

savivaldybė. 

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. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansuoja:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 Projektas “Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės  

literatūros portfelis”. 

Pagrindinis projekto tikslas - gautos paramos lėšomis per dvejus metus išleisti 

aštuoniolika įvairaus pobūdţio suaugusiųjų mokymo literatūros leidinių bendru 28 

tūkstančių tiraţu; jie 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 prieţasčių anksti palikusiais švietimo 

sistemą. 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projekto partneriai- Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, 

Pedagogų profesinės raidos centras ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

Projektą finansuoja:  ESF ir Lietuvos Vyriausybė. 

 

 Projektas „Patirtinio mokymosi pripažinimas ir akreditacija – kelias link  

geresnio suaugusiųjų mokymosi prieinamumo“ (REcognition and ACcreditation of 

experiential learning – a way for better accessibility of adult educaTION – 

REACTION) 

Projekto koordinatorius –  Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos 

katedra, LSŠA  - projekto partnerė. 
Pagrindinis projekto tikslas – sukuriant suaugusiesiems sąlygas jų patirtinio  

mokymosi pripaţinimui ir akreditacijai, pasiekti, kad suaugusiųjų švietimas taptų labiau 

prieinamas.  

Projekto trukmė: 2005-2007 metai. 

Projektą finansuoja:  Europos Komisijos Socrates/Grundtvig 1  programa. 

 

 Projektas “Geras suaugusiųjų mokytojas Europoje” (A Good  



Adult Educator in Europe - AGADE). 

Projekto koordinatorius - Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija 

(ENAEA). LSŠA kartu su kitomis 7 šalimis - projekto partneris.  

Projekto tikslas: plėtoti Šiaurės - Baltijos šalių bendradarbiavimą rengiant 

suaugusiųjų švietėjus, pradėtą projektu "Mokomės ir dalijamės", o taip pat skleisti jo 

idėjas ir patirtį kitose Europos šalyse. 

Projekto trukmė: 2004 –2007. 

Projektą finansuoja: ES Socrates Grundtvig programa  

 

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

Briuselis, Belgija.  LSŠA - projekto partneris. 

Projekto tikslas – dalintis ir keistis ţiniomis 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 – 2008 metai. 

Projektą finansuoja: ES Socrates fondo Grudtvig 2 programa. 

 

 Projektas “Analitiko Kompetencijų Tobulinimas ir jų Taikymas  

ORganizacijose žmonių išteklių potencialo plėtrai skatinti” (AKTTOR). 

Projektą vykdo Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas. 

Projekto partneriai: Vytauto Didţiojo universitetas, Klaipėdos pramonės, 

prekybos ir amatų rūmai, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

Projekto tikslas: rengti specialistus, gebančius analizuoti organizacijos ţmonių 

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

plėtros įgyvendinimui. 

Projekto trukmė: 2006 - 2008 metai. 

Projektą finansuoja: 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”. 

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 finansuoja – Šiaurės Ministrų Taryba. 

 



 Bendradarbiavimas ir partnerystė nacionaliniame bei  tarptautiniame 

lygiuose: 

 

 Projektas NILE2 (Network Intercultural Learning in Europe) – Tarptautinis 

tarpkultūrinio mokymo(si) tinkles. 

Projektas tęsia NILE 1 veiklą ir yra skiriamas gerosios patirties, kaip organizuoti 

tarpkultūrinį mokymąsi ir skleisti jo idėjas, kaupimui, pasidalijimui, inovatyvių 

priemonių ieškojimui. 

Projekte dalyvauja 22 Europos šalys. 

Darbas vyksta 4 darbo grupėse. LSŠA atstovai dirba 3 darbo grupėje, kurios tema 

– tarpkultūrinio bendravimo kompetencija institucijoje. 

LSŠA projekte atstovauja Vilija Lukošūnienė ir Vilana Pilinkaitė – Sotyrovič. 

Projekto svetainė: www.intercultural-learning.net 

Projekto trukmė: 2005-2008 metai. 

Projektą finansuoja: Europos Komisijos Socrates programa. 

 

                
 

            
 

 LSŠA įvaizdžio stiprinimas ir naujų veiklos krypčių bei perspektyvų paieška, 

siekiant sustiprinti organizacijos pozicijas NVO sektoriuje; 

 

Suaugusiųjų švietimo savaitė “Mokomės kartu: vaikai, tėvai, seneliai“ 

(lapkričio 19-25 d.d.). 

Savaitės idėja – kartų (vaikų, tėvų ir senelių)  mokymasis kartu. Mokymasis bet 

kokioje srityje: kultūros, meno ir literatūros, technikos ir naujųjų informacinių 

technologijų, sporto, verslo, amatų, kalbų, ekologijos ir krašto paţinimo… 

 

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


Pagrindinis Savaitės tikslas – akcentuoti kartų švietimą ir mokymąsi kaip 

pagrindą mokymosi  ir bendravimo tradicijų diegimui šeimoje, bendruomenėje ir 

visuomenėje.  

Savaitės rėmėjai: Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija 

(UNESCO), Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, LR švietimo ir mokslo ministerija, 

Soros International House, leidykla “Tyto alba”, leidykla “Kronta”, spaustuvė “Aušra”. 

 

                  
 

 

   
 

 Dalyvavimas kuriant NVO Platformą Vystomojo bendradarbiavimo idėjai  

įgyvendinti Lietuvoje. 

Nacionalinė Nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų 

platforma (toliau – Platforma) įsteigta 2007 m. kovo 29 d.  

Pagrindinės veiklos kryptys: 

 atviros, pilietiškos ir demokratiškos Lietuvos visuomenės ugdymas;  

 galimybių Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėje vystomojo bendradarbiavimo 

veikloje didinimas;  

 Platformos narių ţinių, gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas;  

 Platformos atstovavimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse 

organizacijose;  

 Aktyvus dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo 

bendradarbiavimo politiką. 

Veiklos geografija: Kirgizija, Kazachija, Gruzija, Baltarusija, Ukraina, Moldova. 

 Tarptautinė veikla 



 

 Bendradarbiavimas su Kaukazo šalimis.  

 

Birţelio pabaigoje -  liepos pradţioje Gruzijoje buvo įgyvendintas   bendras 

regioninis Kaukazo šalių projektas “Suaugusiųjų mokytojų Vasaros  akademija-2”, 

kuriame dalyvavo ir Baltijos šalių atstovai – andragogai. Jų dalyvavimo tikslas buvo 

specialistų, gebančių multiplikuoti gautas ţinias, rengimas. Lietuvai atstovavo Aurimas 

Juozaitis. 

 

 LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė nuo 1993 m.  

 LSŠA naudojasi iš EAEA ateinančia informacija, kuri operatyviai skleidţiama tarp 

asociacijos narių.  

Gruodţio 3 - 4 d. Rygoje vyko EAEA Generalinė asamblėja ir tarptautinė 

konferencija "Vienodos galimybės visiems". Generalinės asamblėjos darbe ir 

konferencijoje dalyvavo LSŠA prezidentas Arūnas Bėkšta. 

 Lapkričio 15 - 16 d. Bonoje vyko tarptautinė konferencija "Ţmogaus teisė 

mokytis migracijos ir integracijos kontekste", kurią organizavo Vokietijos liaudies 

mokyklų sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo institutas (dvv international). 

Pranešimą apie švietimo institucijų atvirumą kultūrų įvairovei vienoje iš 

konferencijos darbo grupių skaitė Vilija Lukošūnienė, LSŠA viceprezidentė ir 

tarptautinio projekto NILEXXL koordinatorė Lietuvoje. 

 patirties ir informacijos sklaida. 

 

Nuolat vyko LSŠA veiklų pristatymas įvairiose institucijose renginių ir susitikimų 

metu. Taip pat per ţiniasklaidos priemones. 

 

KITA VEIKLA 

 Sausio mėn. buvo atlikta LSŠA narių apklausa. Jie atsakė į tris klausimus: 

1. Kokia nauda Jums iš buvimo LSŠA nariu? 

2. Ko tikitės iš LSŠA 2007 m. 

3. Kokį indėlį į bendrą veiklą galėtumėte įdėti patys? 

 Kovo 20 d. įvyko LSŠA Filialų ir Regioninių informacinių centrų vadovų  

susitikimas, kurio dalyviai vieningai pasisakė uţ abiejų struktūrų sujungimą į vieną 

darinį. Buvo nutarta inicijuoti esamos padėties svarstymą LSŠA valdyboje ir priimti 

sprendimą, prieš tai atlikus LSŠA narių reviziją Filialuose ir RICuose. 

 Projektas “Dialogo tarp bendruomeninių ir formalaus bei neformalaus mokymo 

institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi kontekste” dalyvavo 



Leonardo da Vinci mobilumo projektu kokybės konkurse ir gavo padėką uţ temos 

ir rezultatų aktualumą. 

 Išleistas LSŠA periodinis leidinys “Savišvieta” 2007/1. Jo pagrindinė dalis skirta 

kultūriniam švietimui kaip edukologijos reiškiniui.  

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, vasario 25 d. 

 


