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2012 metais buvo vykdoma Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos veikla: 

 

LSŠA 20-mečio minėjimas. Renginys Pasveikinkim vieni kitus 

2012 metų vasario 24 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo minimas Asociacijos įkūrimo 

dvidešimtmetis. Renginys prasidėjo sveikinimais ir apdovanojimais, vėliau renginio dalyviai išgirdo 

trumpus pranešimus apie svarbiausius Asociacijos istorijos momentus: nuo ko buvo pradėta, kaip vyko 

augimas, kur ir su kuo esame dabar. Pranešimus skaitė Arūnas Bėkšta, Roma Juozaitienė, Vincentas 

Dienys, Mindaugas Libikas. Į renginį kiekvienas LSŠA skyrius atsivežė „sveikinimą – siurprizą“, 

kurie sudarė kūrybinę renginio dalį. Renginį taip pat praturtino tarpukario šlagerių koncertas, kuriame 

dainavo L. Mikalauskas, E. Bavikinas, grojo pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo“. Tai buvo LSŠA 

valdybos dovana – padėka nariams už ištikimybę ir buvimą kartu. 
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Asociacijos skyrių narių susirinkimas. 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2012 m. balandžio 29 d. Vilniuje. Jo metu buvo 

svarstomi šie pagrindiniai klausimai: 

- Asociacijos veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 

- Revizijos komisijos išvados; 

- Valdybos veiklos ataskaitos analizė ir vertinimas; 

- 2012 metų Suaugusiųjų švietimo savaitės idėjos pristatymas ir aptarimas.  

 

Neformalus LSŠA narių susitikimas “Pievelių šnabždesiai”. 

Tradicinis LSŠA narių susitikimas įvyko rugsėjo 8-9 d. Rumšiškių muziejaus dvaro 

akademijoje, kurio metu MOKĖMĖS IR DALIJOMĖS. Kaip visada buvo rimtoji ir linksmoji dalys, 

pasidalijome įdomiais projektais. Dalyvių skaičius nuolat auga. Tačiau norėtųsi, kad į „Pievelių 

šnabždesius“ atsivežtume suaugusiųjų švietėjus ir nebūtų atsitiktinių žmonių, kurie neturi nieko bendro 

su suaugusiųjų švietimu ir nežinia, ką čia veikia, o vakaronės metu jų pagrindinis siekis- išgerti kuo 

daugiau alkoholio. Tai netaikoma šeimos nariams, kurie labai dažnai būna apsikrėtę ta pačia 

suaugusiųjų švietimo bacila ir yra mūsų pagrindiniai rėmėjai.  

Mūsų jaunoji narė iš Vilniaus Vilma Sargautaitė mokė mus šokti salsą ir rumbą. Buvo labai 

smagu.  

Panašu, kad jau reikia vakarinę dalį skelti į kelias sekcijas, nes labai jau skiriasi dalyvių norai ir 

interesai.  
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Jonė Sikorskienė organizavo mums „Juoko jogą“, kurios pasidžiaugimo veiksmas „labai gerai, labai 

gerai, Valio!“ tampa mūsų firminiu ženklu.  

   
 

Mūsų seni draugai Antanas ir Rasa Kučinskai vedė meno terapijos užsiėmimus.  

 

Kaip visada plaukėme laivu ir leidome aitvarą. Pasivaikščiojome nuostabiu mediniu taku palei marių 

pakrantes, aplankėme kadagynus.  
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Danguolė Rutkauskienė pasisiūlė atsivežti operatorių ir nufilmuoti bei nufotografuoti mūsų pieveles. 

Antrą dieną mes jau turėjome pirmosios dienos filmuką ir nuotraukas kompaktiniuose diskuose ir 

galėjome parsivežti namo. Labai ačiū! 

 

Nuotaika, kaip visada buvo puiki. Tai matyti iš įrašų ir nuotraukų. Ačiū visiems, kurie prisideda prie 

tos nuotaikos kūrimo ir buvimo kartu.    

 

Suaugusiųjų švietimo savaitė 

 

2012 metų Suaugusiųjų švietimo savaitė “Kartų mokymasis kartu“ įvyko lapkričio 19-24 dienomis. 

Tai buvo tryliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė skirta kartų solidarumo, mokymosi tęstinumo ir 

perimamumo idėjoms skleisti ir įgyvendinti: šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir pačioje Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijoje (mums jau 20!). 

 

   
 

 Savaitės atidarymas pirmą kartą vyko savaitės išvakarėse, penktadienį lapkričio 16 d. 

Atidarymo konferencijoje dalyvavo atstovas iš ŠMM Ričardas Totoraitis, įžvalgomis apie suaugusiųjų 

mokymąsi pasidalijo renginio viešnia dailininkė ir rašytoja Nomeda Marčėnaitė.  

 

      
Kadangi savaitė vyko jubiliejiniais metais, atidarymo konferenciją taip pat skyrėme LSŠA 

dvidešimtmečiui. Pranešimai:  
- Arūnas Bėkšta. Kartų mokymasis kartu 20 metų.  

- Roma Juozaitienė, dr. Aurimas M. Juozaitis. ANDRAGOGAS PRAKTIKAS LSŠA. Kaip keliavome 

andragoginio profesionalumo link? 

- Rita Vargalytė. Kartų perimamumas (Telšių regiono atvejis).  

- Mindaugas Libikas. Kartų mokymasis kartu: krokodilas Gena, Kūlverstukas ir Skrybeliuotė. 
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Man ypač smagu, kad visi pranešimai buvo netradiciniai ir labai kūrybiški. Tai tampa mūsų asociacijos 

prekiniu ženklu.  

Tradiciškai buvo renkamas Metų – šiemet LSŠA Dvidešimtmečio -  Andragogas ir pažymėti 

projektai bei iniciatyvos, kuriais kuriama ir skatinama mokymosi tęstinumo ir kartų bendradarbiavimo 

kultūra. 

LSŠA Dvidešimtmečio andragogo vardui buvo nominuotos dvi kandidatės. 

 LSŠA Dvidešimtmečio andragogo vardas suteiktas Romualdai Juozaitienei – už ilgametį ir 

aktyvų dalyvavimą formuojant bei tobulinant suaugusiųjų švietimo politiką, skleidžiant ir įgyvendinant 

mokymosi visą gyvenimą idėjas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. 
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Projektų ir iniciatyvų konkursui “Kartų mokymasis kartu” buvo pateikta 14 paraiškų. 

  Konkurso laureatais tapo: 

- Soros International House (Vilnius) – už projektą “My Story – informacinėmis ir  

komunikacinėmis technologijomis (IKT) grįstos aplinkos, skirtos kartų mokymuisi, kūrimas”. 

- Trečiojo amžiaus universitetas (Marijampolė) – už iniciatyvą “Kartų bendravimas ir  

bendradarbiavimas”. 

 Tauragės Europos informacijos centras (Europe Direct) – už iniciatyvą “Akademija 20:20”. 

 

2012 m. lapkričio 23 d. (penktadienį) ŠMPF organizavo seminarą “Aktyvus brandumas su 

Grundtvig ir NordPlus Adult projektais”, skirtas ŠMPF 5-mečiui ir LŠSA 20-mečiui. Jame pranešimus 

skaitė:   

 Grundtvig projektų nauda Lietuvai – LSŠA patirtis, -- Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos prezidentas  

 Grundtvig mokymosi partnerystės projektai Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre, - Natalja Kimso, 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė 

 Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras – Grundtvig projektų dalyvis, - Dangiras Kačinskas, Kėdainių 

suaugusiųjų mokymo centro direktorius 

 Suaugusiųjų meninė saviraiška Grundtvig projektuose, –Birutė Perveneckienė, Židinio suaugusiųjų 

mokymo centro direktorė 
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 Labai džiaugiamės, kad vėl į Savaičių organizavimą įsitraukė Tauragės regionas. Turime keletą 

naujų aktyvių narių: Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktorė Ona Sturonienė, Tauragės 

neįgaliųjų reabilitacijos centras. Tauragės suaugusiųjų mokymo centras surengė puikią konferenciją, į 

kurią pakvietė ne tik Tauragės, bet ir Šiaulių, Kėdainių, Kelmės ir Plungės suaugusiųjų švietimo 

institucijas. Man ypač patiko, kad konferencijoje pranešimus darė suaugusiųjų mokymo centrų 

mokiniai. Yra didelė tikimybė, kad galėsime atkurti Tauragės regiono skyrių. Renginį filmavo vietinė 

televizija. 

 

  
 

  
 

 Savaitės metu lapkričio 21 d. svarstėme Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą. 

Svarstymai vyko nuotoliniu būdu nuotolinėse klasėse Vilniuje (Vilniaus technologijų ir dizaino 

kolegijoje), Kaune (VDU), Klaipėdoje (Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultete), 

Panevėžyje (KTU Panevėžio institute), Kėdainiuose (Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos 

fakultete) ir Pakruojyje (Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre). Dalyviai nutolusiose 

klasėse svarstė įstatymo projektą ir teikė pasiūlymus jo tobulinimui. Visi pasiūlymai apibendrinti ir 

nusiųsti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.  

 Arūnas Bėkšta vedė du nuotolinius tinklinius seminarus (webinarus): „Neformalaus mokymo 

institucijų kokybės vertinimas. Europos kokybės ženklas" (2012-11-22) ir „Suaugusiųjų švietimas ir jo 

subtilybės" (2012-11-26). 
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 Lapkričio 24 d. šeštadienį Litekspo parodoje „MOKYKLA 2012“ turėjome 1,5 valandos su 

dalyviais pasikalbėti suaugusiųjų švietimo klausimais. Surengėme viktoriną „Suaugusiųjų švietimas”. 

Renginį vedė Arūnas Bėkšta.  

 

   
 

    
 

Savaitės metu 278 renginius organizavo 112 įvairaus tipo švietimo ir kultūros institucijų ir 

organizacijų. 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektas 

2012 vasario mėnesį pradėjau susirašinėjimą su LSŠA nariais kviesdamas įsijungti į darbo grupę naujo 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto rengimui. Pradžia galima laikyti vasario 27 d. 

laišką, kurį nusiunčiau skyrių koordinatoriams ir Valdybos nariams: „Mūsų beldimasis į ŠMM duris 

dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo naujos redakcijos rengimo vaisių nedavė. Bacio 

tekstas: Jei pradėsime naujo įstatymo rengimą, prireiks biudžeto pinigų jam įgyvendinti, o pinigų nėra. 

Todėl geriau tegul lieka, kaip yra. Manau, reikia imti iniciatyvą į savo rankas ir sudaryti LSŠA darbo 

grupę. Manyčiau, reikėtų 5- 7 žmonių. Kas norėtumėte prisidėti arba turite žmogų, kuris labai tiktų šiai 

veiklai, atsiliepkite.” Norinčių atsirado: Arūnas Bėkšta, Arūnas Blūdžius, Daiva Malinauskienė, 

Gema Umbrasienė, Genutė Gedvilienė, Irena Žemaitaityte, Jonė Sikorskienė, Rimantas 

Klepačius, Valdas Dienys, Vilija Lukošūnienė. 
2012 m. kovo 14-16 d. Vilniuje įvyko išvažiuojamasis Europos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos (EAEA) valdybos posėdis 

2012 m. Kovo 14-16 d. EAEA valdybos nariai lankėsi LR Seime, kur susitiko su Švietimo, 

mokslo ir kultūros komiteto nare A.M. Povilioniene ir komiteto pirmininko patarėju K. Kaminsku. 

Susitikime taip pat dalyvavo LSŠA prezidentas A. Bėkšta, LSŠA valdybos nariai ir suaugusiųjų 

švietimo institucijų – LSŠA narių - atstovai.  

Šis susitikimas turėjo lemiamos įtakos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo rengimui. 

Reikalu labai susidomėjo prof. Aušrinė Pavilionienė, kuri tapo mūsų reikalų „stūmėja“ Seime. Po 

susitikimo nusiunčiau profesorei mūsų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo raidos scenarijų, kurį 

parengėme 2011 metais, ir gavau profesorės laišką: „Mielas Arūnai, aš siūlysiu Komitetui sudaryti 
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bendrą darbo grupę suaugusių švietimo įstatymui rengti. Jei jūs neprieštarausite, norėčiau joje būti. 

Ačiū, Aušrinė".  

 Balandžio 14 dieną LSŠA darbo grupė pradėjo darbą ir parengė „Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstatymo koncepciją”, kurią gegužės 4 dieną išsiunčiau pastaboms visiems LSŠA Skyriams. 

Birželio pradžioje mūsų darbu vėl susidomėjo Seimo narė profesorė Aušrinė Pavilionienė. Ji lankėsi 

suaugusiųjų švietimo centruose ir ta proga aš jai priminiau apie mūsų grupės darbą.  

 Gavę pastabas iš skyrių užbaigėme koncepcijos rengimą ir 2012 m. liepos 4 d įvyko 

susitikimas su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Švietimo ir mokslo ministerijos 

atstovais, kuriame buvo aptarta LSŠA parengta koncepcija dėl neformalaus suaugusiųjų švietimo 

ugdymo įstatymo tobulinimo, taip pat neformalaus suaugusiųjų švietimo teisinį reglamentavimas ir 

kaip jį būtų galima tobulinti.  

 LR Seimo Valdyba 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. SV-S-1673 sudarė darbo grupę 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo naujos redakcijos projektui parengti iki Spalio 1 d. Įstatymo 

projektą parengėme ir spėjome užregistruoti Seime iki Seimo kadencijos pabaigos. Šiuo metu įstatymo 

projektas nusiųstas Vyriausybei pateikti pasiūlymus ir pataisas. Taigi, pateko į ŠMM rankas. Kol kas jokių 

judesių dėl šio įstatymo projekto iš ŠMM pusės nematyti. Balandžio 10 d. vyks (vyko) Įstatymo projekto 

viešieji klausymai Seime. Seimo darbo grupėje iš 13 narių 4 buvo LSŠA nariai: Arūnas Bėkšta, Genovaitė 

Gedvilienė, Natalija Kimso (atstovavo Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų asociaciją) ir Daiva 

Penkauskienė (atstovavo Šiuolaikinių didaktikų centrą).  
 

 
Pav. Minčių žemėlapis neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemai apibūdinti 
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Pav. Minčių žemėlapis finansavimo vaizdui  
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Narystė LSŠA 
2012 metais LSŠA nariais buvo priimti: 

Juridiniai asmenys: (2 nauji nariai) 

- Šiaulių valstybinė kolegija (Telšių krašto skyriuje); 

- Klaipėdos valstybinės kolegijos Tęstinių studijų centras (Klaipėdos krašto skyriuje); 

Individualūs asmenys: (9 nauji nariai) 

- Vilniaus krašto skyriuje – 4; 

- Kauno krašto skyriuje – 1; 

- Marijampolės krašto skyriuje – 1; 

- Alytaus krašto skyriuje – 2; 

- Klaipėdos krašto skyriuje – 1; 

 

Narystę LSŠA nutraukė:  

Juridiniai asmenys: 
- UAB Industry Service Center (Kauno krašto skyrius). Narystės nutraukimo pagrindas –  

organizacijos prašymas ir organo, turinčio teisę priimti sprendimą dėl išstojimo iš Asociacijos, 

sprendimo kopija. 

- VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centras. Pagrindas – įstaigos reorganizavimas. 

 

Iš viso 2012 metais LSŠA sudėtyje buvo 41 narys – juridinis asmuo ir 121 individualus narys.  

 

Projektinė veikla 

 

2012 m. Asociacija vykdė, dalyvavo kaip partneris arba buvo paslaugų teikėju šiuose 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose: 

 

“Tarptautinis Grundtvig kursų organizatorių tinklas “ (GINCO) 

Projektą vykdo partneriai iš Belgijos, Nyderlandų, Austrijos, Vokietijos, Ispanijos,  

Italijos, Lietuvos, Bulgarijos, Jungtinės karalystės, Rumunijos, Suomijos, Graikijos, Danijos, Turkijos, 

Prancūzijos. LSŠA – projekto partneris. Šiame projekte kaip partneris iš Lietuvos taip pat dalyvauja 

LSŠA narys – Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas. 

Pagrindinis projekto tikslas – siekis sujungti potencialius Grundtvig kursų organizatorius, 

siūlant bendradarbiauti ir keistis patirtimi ne tik dalyvaujant forumuose, bet taip pat teikiant paramą 

vystymuisi, skatinant naujas galimybes kursų organizavimui. 

Projekto trukmė – 2010-2012 metai. 

Projektą finansuoja: ES Mokymosi visą gyvenimą programa. 

 

Socialiai pažeidžiamų grupių bendrųjų kompetencijų plėtra ir pripažinimas (C-KIT)“ 

 Projekto partneriai: Eduforma srl, Italija, Stephansstift Zentrum fuer Erwachsenenbildung, 

Vokietija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuva, ZIHINSEL ENGELLILER 

FEDERASYONU (Federation of intellectual disabilities), Turkija. 

 Projekto tikslas - suteikti suaugusiems mokiniams iš socialiai pažeidžiamų grupių reikalingas 

žinias ir įgūdžius, reikalingus sėkmingam gyvenimui ir aktyviai veiklai visuomenėje. 

Projekto trukmė: 2010-2012 metai. 

Projektą finansuoja: ES Mokymosi visą gyvenimą programa. 
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Leonardo da Vinci partnerystės projektas "Europos kokybės ženklas -  tolesnė neformaliojo 

mokymo paslaugų teikėjų  plėtra" (EQM) 

Projekto partneriai: iš Islandijos, Norvegijos, Lietuvos, Estijos, Turkijos. Vedantysis partneris- 

Islandija.  

Pagrindinis projekto tikslas - padėti mokymo paslaugų teikėjams nustatyti paslaugų ir veiklos 

kokybę bei sustiprinti mokymo ir mokymosi procesus. 

Mūsų, kaip šio projekto partnerių, pagrindinis įsipareigojimas - skleisti informaciją apie mūsų 

partnerių sukurtą EQM, skatinti organizacijas įsivertinti ir padėti pagrindus kokybės sistemai sukurti 

Lietuvoje. 

Pasiūlėme mūsų nariams išbandyti šį instrumentą savo organizacijos neformalaus mokymo 

kokybei įvertinti. 8 institucijos išbandė EQM‘ą. „Fiat Lux“ pasidalijo įsivertinimo patirtimi per 

partnerių susitikimą Lietuvoje. Pastebėjome, kad nepaisant kalbų apie tai, kad neformalaus mokymo 

kokybė mums rūpi, įsivertinimas nebuvo labai entuziastingas. Panašu, kad kol nebus įstatymu ar kitaip 

nustatyta, jog įsivertinimas yra privalomas, nelabai kas pajudės.  

Projekto trukmė: 2011-2013 metai. 

Projektą finansuoja: ES Mokymosi visą gyvenimą programa. 

 

 „Atviras kodas: PILIETIS“ 

Projekto vykdytojas - Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“. Projekto partneriai: 

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Europos namai“, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 

VšĮ „Profat“. 

Projekto tikslas – didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti aktyvaus pilietinio 

dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų moksleivių pilietiškumui ugdyti. 

Viso projekto metodika remiasi neformaliojo ugdymo principais. 

Projekto trukmė: 2011-2013 metai. 

Projektą finansuoja: ES struktūriniai fondai. 

  

“Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias 

kompetencijas” 

Projektą vykdė Ugdymo plėtotės centras. 

Projekto tikslas – visapusė suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, kurios metu buvo tobulinama 

suaugusiųjų švietimo institucijų vadovų ir mokytojų kvalifikacija, diegiamas inovatyvus suaugusiųjų 

švietimo turinys, taip pat didinamos informavimo, neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo 

galimybės. 

Šiame projekte LSŠA dalyvavo keliuose lygiuose: 

 ekspertai sukūrė modulį “Tęstinis andragogų rengimas”, kurio pagrindinis tikslas – suteikti 

žinių andragogams praktikams apie esminius suaugusiųjų mokymosi principus bei ugdyti 

gebėjimus naudoti įgytas žinias mokymo procese.  

 kaip paslaugų tiekėjas, organizavimo mokymus, skirtus andragogams praktikams.  

Mokymų pagrindinis tikslas – supažindinti dalyvius su inovatyviais suaugusiųjų mokymo (si) 

metodais, pagilinti ir išplėsti andragogų žinias apie darbo su suaugusiaisiais ypatumus ir suformuoti 

atitinkamus gebėjimus. Mokymai vyko Rokiškyje, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje ir Vilniuje.  

Projekto trukmė – 2010-2012 m. 

Projektą finansuoja – ESF. 
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„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės 

tinklas“. 

 Projektą vykdė Lietuvos muziejų asociacija. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija šiame 

projekte dalyvavo kaip paslaugų teikėjas – organizavo ir vykdė mokymus 

„Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo svarba muziejų edukacinių 

programų sklaidai mokyklose“.  

Mokymų tikslai: 

 – supažindinti šalies mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojus su muziejų 

edukacine veikla, jų teikiamomis paslaugomis, analizuoti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 

galimybes, siekiant įtraukti muziejų lankymą į bendrojo ugdymo programas. 

Mokymai vyko Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje. 

Projekto trukmė – 2012 m. kovo-gruodžio mėn. 

Projektą finansavo ESF. 

 

Leidyba 

 Savišvieta. 2012 Nr. 1. Sudarytoja Genutė Gedvilienė.  

 Savišvieta. 2012 Nr. 2. Sudarytoja Vilija Lukošūnienė.  

 Bėkšta, A., Juozaitis, A.,M., Juozaitienė, R., Lukošūnienė, V. Tęstinis andragogų rengimas. 

Neformaliojo mokymo(si) modulis. Ugdymo plėtotės centras, Vilnius, 2012. 

 Bėkšta, A., Cymbaliuk, D., Lukošūnienė, V. Bendravimas užsienio kalbomis. Vilnius: Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija, 2012. 

 Bėkšta, A., Lukošūnienė, V., Cymbaliuk, D. Kūrybiškumas. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija, 2012. 

 Lukošūnienė, V., Bėkšta, A., Cymbaliuk, D. Gebėjimas mokytis. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija, 2012. 

 Cymbaliuk, D., Lukošūnienė, V., Bėkšta, A. Iniciatyva ir verslumas. Vilnius: Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija, 2012. 
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Narystė nacionaliniuose ir tarptautiniuose tinkluose 

 

Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA).  

2012 m. kovo 14-16 d. Vilniuje įvyko išvažiuojamasis Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

(EAEA) valdybos posėdis. Jo metu EAEA valdybos nariai aptarė savo strateginius ir einamuosius 

reikalus, o taip pat dalyvavo susitikimuose su Lietuvos suaugusiųjų švietimo politikais ir praktikais. 

Kovo 14 d. EAEA valdybos nariai lankėsi LR Seime, kur susitiko su Švietimo, mokslo ir 

kultūros komiteto nare A.M. Povilioniene ir komiteto pirmininko patarėju K. Kaminsku. Susitikime 

taip pat dalyvavo LSŠA prezidentas A. Bėkšta, LSŠA valdybos nariai ir suaugusiųjų švietimo 

institucijų – LSŠA narių - atstovai. 

Susitikimo metu buvo aptarta suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje. Ją apibendrino ir 

diskusijas vedė LSŠA prezidentas A. Bėkšta. EAEA valdybos pirmininkė S. Waddington pristatė 

EAEA strateginę ir praktinę veiklą. EAEA valdybos rezoliuciją ir jos atsiradimo priežastis dėl ES 

programos „Erasmus for All“ aptarė EAEA valdybos narė G. Ebner. EAEA valdybos narys nuo 

Baltijos šalių ir Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas I.Eesmaa papasakojo 

apie Estijos neformalaus švietimo įstatymo veikimo efektyvumą siekiant sisteminių ir ilgalaikių 

suaugusiųjų mokymosi rezultatų. LSŠA valdybos narė N.Kimso pristatė formaliojo suaugusiųjų 

mokymo problematiką. 

Kovo 16 d. įvyko EAEA valdybos narių susitikimas su suaugusiųjų švietimo praktikais – LSŠA 

nariais. 

Gegužės 2-4 d. Vienoje (Austrija) įvyko EAEA Generalinė Asamblėja, kurioje LSŠA atstovavo 

Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacijos programų vadybininkė Tiina Jaager.  

 

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

 

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų susitikimas 

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 2012 

m. kovo 2 d. Taline. LSŠA atstovavo atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk. 

 

Baltijos vasaros mokykla-2012 

2012 m. birželio 28-30 d. Baltijos šalių ir Suomijos neformalaus suaugusiųjų švietimo 

organizacijų atstovai dalyvavo Baltijos vasaros mokykloje Estijoje. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – 

sustiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklo (NO-BA) veiklą ir Baltijos 

šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą. 

Iš viso į mokyklą atvyko 35 neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai. Mūsų 

šaliai atstovavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas Arūnas Bėkšta, valdybos narė 

Vilija Lukošūnienė, atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk ir LSŠA nario Kauno paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centro - atstovai Gintaras Kriščiūnas ir Živilė Navikienė.  

 

 

NVO koalicija.  

Per ataskaitinį laikotarpį daugiausia diskusijų vyko NVO teisinio reglamentavimo ir  

finansavimo mechanizmų sukūrimo klausimais.  

 

NVVO Platforma.  
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Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA dalyvavo NVVO Platformos veikloje: susitikimuose, 

diskusijose, teikė idėjas rengiant dokumentus šalies institucijoms dirbančioms vystomojo 

bendradarbiavimo srityje, LSŠA atstovas (ats. sekretorė Dalia Cymbaliuk) dalyvauja vystomojo 

švietimo darbo grupės veikloje. 

 

Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis 

 

2012 m. liepos 4 d įvyko susitikimas su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Švietimo 

ir mokslo ministerijos atstovais, kuriame buvo aptarta LSŠA parengta koncepcija dėl neformalaus 

suaugusiųjų švietimo ugdymo įstatymo tobulinimo, taip pat neformalaus suaugusiųjų švietimo teisinį 

reglamentavimas ir kaip jį būtų galima tobulinti. 

 

LSŠA pajamos 

 

- Nario mokestis; 

- 2% nuo pajamų mokesčio. 

- Projektai  

 

Veikla kraštų skyriuose 

Iš 8-nių LSŠA skyrių yra gautos 6 veiklos ataskaitos už 2012 m. Dauguma iš vykdytų veiklų 

yra susijusios su atstovaujamų organizacijų/institucijų veikla arba Suaugusiųjų švietimo Savaitės 

renginiai. Ataskaitos – pridedamos. 

 

Patirties ir informacijos sklaida 

 

 Išleistas 1 virtualios "Savišvietos" numeris, skirtas praktiniams IKT taikymo suaugusiųjų 

švietime klausimams. Šis leidinys – konferencijos "IKT kompetencijos švietimo ir profesinės veiklos 

integracijai", kurią 2011 m. lapkričio 18d. organizavo Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) ir 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo (LSŠA) asociacijos, rezultatas. Leidinyje publikuojami straipsniai, 

kuriuos parašė autoriai iš Kauno, Alytaus, Tauragės ir Kėdainių švietimo institucijų. 

Leidinio sudarytoja – LSŠA valdybos narė Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas). 

 

 


