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I. Narystė LSŠA 
 

Narių skaičius ir kaita 

 

Iš viso 2015 metais LSŠA sudėtyje buvo 36 nariai-juridiniai asmenys ir 120 individualių narių. 

 

2015 metais LSŠA nariais buvo priimti: 9 individualūs asmenys (2 - Alytaus krašto, 3 - Kauno krašto,  

1 – Panevėžio krašto, 1 – Utenos krašto, 2 Vilniaus krašto skyriuose) ir 4 nariai-juridiniai asmenys (1 - 

Klaipėdos krašto Skyriuje, 2 – Kauno krašto skyriuje ir 1- Alytaus krašto skyriuje). 

 

2015 metais narystę LSŠA nutraukė: 

-  5 individualūs nariai (Panevėžio krašto skyrius). Narystės nutraukimo pagrindas – asmenų  

prašymai.  

- 8 nariai – juridiniai asmenys (3 – iš Kauno krašto skyriaus, 1 – iš Klaipėdos krašto  

Skyriaus, 4 – iš Vilniaus krašto skyriaus. Narystės nutraukimo pagrindas: savo prašymu – 3 nariai, 

pašalinti iš LSŠA dėl nario mokesčio nemokėjimo – 5 nariai. 

 

Nauji Skyrių koordinatoriai: 

- Kauno krašto skyriuje – Elena Trepulė (vietoje Vitos Krivickienės) 

- Panevėžio krašto skyriuje – Vitalija Banaitienė (vietoje Zitos Gaigalienės). 

 

Narystės puoselėjimas 

2015 m. lapkričio 11 d. Vilniaus krašto Skyriaus nariui Vytautui Burokui suteiktas LSŠA  

Garbės nario vardas. 

 

LSŠA tarpininkavo, kad LSŠA nariai galėtų dalyvauti: 

 2015 m. birželio 10-11 dienomis Baltijos jūros valstybių Forume Taline (Estija). Jame 

dalyvavo Daiva Malinauskienė, Dalia Cymbaliuk, Rasa Kučinskienė, Gražina Mongirdienė ir 

Raimondas Tamulevičius (VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“). 

(plačiau apie Forumą žr. V.Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygyje). 

 Lietuvos Vyriausybės Lietuvos pažangos tarybos renginyje „Pažangos forumas“, skirtame 

mokymosi visą gyvenimą situacijai aptarti, Alytuje (2015 01 23) ir Zarasuose (2015 03 26) bei 

„Pažangos forumo“ rezultatų aptarimo konferencijoje.  

 



 

 

Biuro darbuotojos ir valdybos nariai dalyvauja konferencijose, forumuose, LSŠA  

narių reprezentaciniuose renginiuose: 

 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošūnienė ir valdybos narė prof. 

Genutė Gedvilienė Latvijos piliečių aljanso (www.nvo.lv) kvietimu dalyvavo 2015 metų birželio 

15-16 dienomis Jūrmaloje, Latvijoje, šeštajame Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 

strategijos (ESBJRS) forume. Jame buvo nagrinėjama, kaip užtikrinti tolesnę sėkmingą Baltijos 

jūros regiono plėtrą, garantuojančią kiekvienos šalies ir viso regiono klestėjimą bei gerovę. 

Plenarinėse sesijose ir teminiuose seminaruose buvo aptariamos informacinių ir ryšių technologijų 

galimybės užtikrinant pažangą kuriant darbo vietas, užtikrinant darnią plėtrą ir socialinę įtrauktį, 

nagrinėjamos bendradarbiavimo „per sienas“ problemos ir pasiekimai sveikatos apsaugos srityje, 

aptariami bendradarbiavimo kultūros ir kūrybiško verslumo klausimai, svarstomos jaunų žmonių 

mobilumo perspektyvos ir t.t. 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 Vilija Lukošūnienė skaitė pranešimą „EPALE“ projekto konferencijoje „Neįgaliųjų socialinė 

integracija: iššūkiai ir galimybės,  2015 m. lapkričio 19 d., Šiaulių valstybinėje kolegijoje. 

 

Dalia Cymbaliuk dalyvavo: 

- 2015m. spalio 7 d. Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymo šventėje 

(Alytus). 

- LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos renginiuose LR Seime. 

- LR Finansų ministerijos konferencija „Žmogiškųjų išteklių plėtra Lietuvoje: kokį poveikį  

turėjo ES fondų investicijos?“. Taip pat dalyvavo valdybos narė J.Čeponaitė. 

 

II. Asociacijos veikla 
 

Lobizmas 

 

LSŠA prezidentė Vilija Lukošūnienė, valdybos narys Dangiras Kačinskas (tarybos pirmininkas) ir LSŠA 

narė, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos pirmininkė Natalja Kimso dirba Lietuvos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryboje. 

 

Lietuvos Vyriausybės Lietuvos pažangos tarybos renginyje „Pažangos forumas“, skirtame mokymosi visą 

gyvenimą situacijai aptarti, Vilija Lukošūnienė skaitė pranešimą „Mokymasis visą gyvenimą Lietuvoje: 

regioninio koordinavimo svarba” Alytuje (2015 01 23) ir Zarasuose (2015 03 26) bei dalyvavo panelinėje 

diskusijoje aptariant „Pažangos forumo“ rezultatus.  

 

LSŠA narys Dangiras Kačinskas tarpininkavo, kad Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė 

sutiktų globoti Suaugusiųjų mokymosi savaitę, taip pat rūpinosi finansine suaugusiųjų mokymosi savaitės 

parama per ŠMM.  

 

Europos suaugusiųjų švietimo platformos „EPALE“ ekspertais tapo keturi LSŠA nariai: Rita Vargalytė, 

Inga Jagelavičiūtė, Elena Trepulė ir Vilija Lukošūnienė. 

 

Renginiai 

 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2015 m. balandžio 24 d. Vilniuje. Jo metu buvo svarstomi ir 

priimti sprendimai šiais pagrindiniais klausimais: 

- Asociacijos metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos  bei jų tvirtinimas; 

- Revizijos komisijos išvados; 

- Valdybos veiklos ataskaita ir vertinimas; 

 

Susirinkimo metu buvo aptarta 2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės tema, pristatyta EPALE 

platforma ir Baltijos jūros valstybių Forumo veikla 2015 metais. 

 



 

 

Baltijos vasaros mokykla-2015 

 

2015 m. birželio 25-27 d. Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos neformalaus suaugusiųjų 

švietimo organizacijų atstovai dalyvavo Baltijos vasaros mokykloje, kuri vyko Viljandi (Estija). 

Pagrindinis šio susitikimo tikslas – sustiprinti ir išplėsti Šiaurės bei Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų 

bendradarbiavimą. 

 

2015 metų Baltijos vasaros mokyklos pagrindiniai organizatoriai – Estijos neformalaus suaugusiųjų 

švietimo asociacija. 

 

Vasaros mokyklos programos „Suaugusiųjų švietėjų kelionė profesionalumo link: modelis ar takas?“ 

metu buvo pasidalinta suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodais ir suaugusiųjų mokymosi 

„atradimais“, vyko visų šalių-dalyvių neformalus bendravimas.  

 

Baltijos Vasaros mokykloje dalyvavo ir LSŠA atstovavo prezidentė Vilija Lukošūnienė, Loreta 

Gudelienė-Gudelevičienė (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras), Dangiras 

Kačinskas (Kėdainių profesinio rengimo centras) ir Lina Karpienė (Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

centras). 

 
 

 
 



 

 

            
 

 

 

Neformalus LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai” 

 

2015 m. rugsėjo 12-13 d LSŠA nariai buvo susirinkę į tradicinį neformalųjį susitikimą “Pievelių 

šnabždesiai” Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. Susitikime dalyviai pasidalijo vykdomų projektų 

naujienomis: 

 „LeaCoMM platforma – pagalba mokytojams, dirbantiems daugiatautėje ir daugiakultūrinėje 

aplinkoje“ (SIH, D.Malinauskienė) 

 „Kultūrinis paveldas -  verslo kūrimo ir plėtojimo galimybė (L.Ruzgienė, Kauno rajono 

švietimo centras) 

 Darbas su senjorais (E. Žaromskienė, Kauno rajono švietimo centras) 

 Lietuvos liaudies buities muziejaus ir Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos projektai, 

G.Šapranauskaitė 

 Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis (LSŠA, Marijampolės suaugusiųjų mokymo 

centras, V. Lukošūnienė) 

 

Europos suaugusiųjų švietėjų bendruomenę „EPALE“ pristatė E.Trepulė ir V. Lukošūnienė, 

organizavusi interaktyvų užsiėmimą „Gyvoji EPALE knygų biblioteka“. 

Kūrybinę užduotį „Mano kelrodė žvaigždė“ pravedė R.Kučinskienė, praktinę emocinio intelekto 

ugdymo priemonę „Kinologijos“ pagrindai: pažink savo šunį“ pristatė ir renginio refleksiją padarė dr. A. 

Allan. 

 

Vyko neformalus pasikeitimas patirtimi, kūrybinis bendravimas. 

 



 

 

         
 

        
 

   
 

 



 

 

    Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui. 

 

2015 m. lapkričio 16-22 d. vyko šešioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė “Aktyvus mokymasis 

aktyviam gyvenimui”, kuri buvo skirta aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir 

mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Ją organizavo Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija (LSŠA) bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo mainų 

paramos fondu, Ugdymo plėtotės centru ir įvairiomis mūsų šalies suaugusiųjų švietimo institucijomis 

bei organizacijomis. Savaitę globojo LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. 

 

 
 

 



 

 

Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymas įvyko 2015 m. lapkričio 13 d. Žemaitijos sostinėje Telšiuose, 

Žemaičių muziejuje ,,Alka“.  

 

 

 
 

 

2015 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skirta aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai, praktiniam jos 

taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Jos metu buvo norima atkreipti 

suaugusiųjų švietėjų ir suaugusiųjų bendruomenės dėmesį į tai, kad mokymasis suaugusiojo amžiuje yra 

visapusiškai naudingas psichinei ir fizinei sveikatai stiprinti, socialiniam bendravimui plėtoti, 

pažintiniams gebėjimams vystyti ir palaikyti, santykiams su savimi ir aplinka užmegzti ir tobulinti, 

akiračiui plėsti ir daugeliui kitų žmogaus gyvenimo sričių arba kitaip - AKTYVIAM GYVENIMUI. 

Savaitės metu 155 organizacijos/institucijos organizavo daugiau nei 420 įvairaus pobūdžio 

renginių: mokymus, akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos 

projektus, konkrečių veiksmų popietes ir vakarus, bendruomenių susitikimus, diskusijas ir kt. Savaitės 

renginiai Skyrių koordinatorių iniciatyva vyko visuose LSŠA skyriuose.  

 

 
 

Diskusija Alytaus radijuje 



 

 

 

 
 

Savaitės renginys Utenos kolegijos studentai „Utenos trikotažo“ įmonėje 

      

      

 

 
 

Medardo Čoboto TAU renginys 

 

 



 

 

Tradiciškai buvo renkamas Metų Andragogas ir pažymėti projektai bei iniciatyvos, kuriuose praktiškai 

įgyvendinamos suaugusiųjų aktyvaus mokymosi idėjos. 

 

Metų Andragogo vardas suteiktas Kauno rajono švietimo centro direktorei Laimutei Ruzgienei - už 

indėlį vystant andragogikos mokslą ir suaugusiųjų švietimo plėtotę Lietuvoje. 

 

 2015 m. Metų andragogė Laimutė Ruzgienė 

 

Projektų konkurso „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ laureatai.  

 

Geriausiu 2015 metų konkurso projektu pripažintas ir apdovanotas specialiu prizu  

Anykščių socialinės globos namų veikla „Gėlių žiedais pražydusi kasdienybė“ – už aktyvius metodus, 

vykdant veiklas ir projekto išliekamąją vertę. 

 

LSŠA diplomais apdovanotos šios organizacijos, pateikusios labiausiai konkurso kriterijus atitinkančias 

veiklas ir iniciatyvas: 

- Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras – už projektą „Mokomės kitaip“. 

- Vilniaus Varpo suaugusiųjų gimnazija už projektą/akciją „Sveikai gyvenkime kasdien“. 

- Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetui paskirti specialus apdovanojimas – už aktyvią  

veiklą ir ilgametį suaugusiųjų/senjorų įtraukimą į aktyvų mokymąsi. 

 

 
 

Savaitės regioniniai renginiai įvyko Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, 

Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus kraštuose. 



 

 

 

Savaitės idėjos sklaidai išleistas plakatas. Jis buvo dalijami įvairioms organizacijoms ir institucijoms – 

Savaitės dalyviams.  

 

LSŠA kreipėsi į Lietuvoje esančias knygų leidyklas, prašydama palaikyti ir paremti Savaitės judėjimą: 

• Organizuoti savarankišką leidyklos renginį. 

• Prisidėti prie kitų renginių mieste organizavimo. 

• Paremti iniciatyvą aukojant leidyklos knygų, kuriomis bus atsidėkota aktyviausiems  

Savaitės rengėjams ir dalyviams – suaugusiems mokiniams. 

Šią iniciatyvą palaikė ir parėmė leidykla Šviesa“ (Kaunas). 

 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos iniciatyva vyko fotografijų konkursas „Aktyvus mokymasis“. 

 

LSŠA svetainėje kiekviena Mokymosi savaitės diena buvo pradedama Dienos citata apie aktyvų 

mokymąsi – kaip jį supranta suaugę mokiniai ir jų mokytojai. Citatas teikė Vilniaus „Varpo“ 

suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus Gabrielės – Petkevičaitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus 

„Židinio“ gimnazija. 

 

III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 
 

Projektų rengimas. 

2014 m. sausio - kovo mėnesiais LSŠA biuro ir valdybos nario A. Bėkštos iniciatyva ir pastangomis bei 

bendradarbiaujant su individualiais ir juridiniais nariais, taip pat tarptautiniais partneriais buvo parengti 

7 projektai: 

 

1. Andragoginio meistriškumo ugdymas (Erasmus+KA1, pareiškėjas LSŠA, 5 juridinių narių 

konsorciumas) 

2. “Framework of Competences and Quality Criteria for an AdultEducator and Pathways to 

Recognition of Professional Status” (Erasmus+, KA2, pareiškėjas Latvijos suaugusiųjų švietimo 

asociacija) 

3. Transveral Skills for Europe - TSE (Erasmus+, KA2, pareiškėjas Vokietijos Bildungshaus 

Zeppelin - Heimvolkshoschule Goslar, Vokietija) 

4. Maths by Touch – Mathematik zum Anfassen (Erasmus+, KA2, pareiškėjas Institut für Bildung 

und Erziehung, Gotingenas, Vokietija) 

5. „Būk įtrauktyje – suaugusiųjų švietimas visiems!” (Nordplus Adult, pareiškėjas Lietuvos 

neįgaliųjų forumas”) 

6. „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“,  

(URM, pareiškėjas Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo 

platforma ). 

 

2015 m. birželio mėn. parengtas projektas „Andragogų praktikų edukacinės kvalifikacijos tobulinimas 

pažengusiems andragogams“ LR ŠMM neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursui. 

 



 

 

Finansavimą gavo projektai „Būk įtrauktyje – suaugusiųjų švietimas visiems!” (Nordplus Adult, 

pareiškėjas Lietuvos neįgaliųjų forumas”), „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į 

vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, (URM, pareiškėjas Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų 

vystomojo bendradarbiavimo platforma ) ir „Andragogų praktikų edukacinės kvalifikacijos tobulinimas 

pažengusiems andragogams“. 
 

Projektų vykdymas 

 

2015 m. Asociacija vykdė, dalyvavo kaip partneris arba buvo paslaugų teikėju šiuose nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose: 

 

Projektas „Mokymasis mokytis suaugusiems, grįžtantiems mokytis (L2L4AR, 2013-

2015).  

Projektas baigtas vykdyti. Projektą koordinavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

Projekte dalyvavo 7 Europos Sąjungos šalių (Lietuvos, Estijos, Italijos, Vokietijos, 

Portugalijos, Švedijos ir Nyderlandų) suaugusiųjų mokymo institucijos. 

 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti 

geresnes mokymosi galimybes 

suaugusiųjų, kurie dėl įvairių priežasčių 

turi neigiamą mokymosi patirtį ir buvo 

iškritę iš mokymosi ir turi karjeros 

plėtros sunkumų. 

 

2015 m. Įvyko du partnerių susitikimai: 

Taline (Estija) ir Neapolyje (Italija).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Į projektą įtrauktas Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, kuriame dirba individualūs 

Marijampolės Skyriaus nariai. Jie organizavo projekto rezultatų sklaidos Lietuvoje konferenciją, kurioje 

dalyvavo taip pat ir partneriai iš Vokietijos ir Italijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekto rezultatai pristatomi adresu  

https://www.dropbox.com/sh/pvzfnwtxnnq1f3o/AAAykyW9-VZvKVLgFB_13GQ_a?dl=0 
 

Projekto medžiagos pagrindu išleistas 2015 metų „Savišvietos leidinys  

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_apie-MMK_2015-1.pdf 

https://www.dropbox.com/sh/pvzfnwtxnnq1f3o/AAAykyW9-VZvKVLgFB_13GQ_a?dl=0
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_apie-MMK_2015-1.pdf


 

 

 

Projekto rezultatai pristatyti Baltijos vasaros mokykloje 2015. 

 

Už sutaupytus projekto mobilumų pinigus išleista metodinė priemonė refleksijos veikloms organizuoti 

„Mokymosi istorijos“.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Nordplus projektas „Neformalaus mokymo(si) teikėjų kokybės vertinimo sistemos EQM 

(Europen Quality Mark) tobulinimas ir plėtra“ (2014-2016) 

www.europeanqualitymark.org 

 

Projekte dalyvauja partneriai iš Islandijos (projekto koordinatorius), Norvegijos, Lietuvos, Estijos.  

Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti ir tobulinti kokybės akreditacijos sistemą EQM (Europos kokybės 

ženklas) neformalaus suaugusiųjų teikėjams. Projekto partnerių susitikimuose ir tarp jų tobulinami bei 

koreguojami ankstesniuose projektuose sukurtos EQM ženklo suteikimo procedūros ir dokumentai. 2015 

metais naujieji dokumentai buvo testuojami. Lietuvoje testuoti medžiagą pareiškė norą LSŠA narys – 

Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras. Jo paraiša ir savianalizė buvo 

įvertinta išorinio eksperto. Patobulinęs pagal rekomendacijas savo kokybę Centras yra rimtas kandidatas 

gauti EQM ženklą. Projekte buvo parengta metodinė medžiaga EQM konsultantams rengti ir kiekvienoje 

šalyje parengta po du konsultantus.  

 

 

 

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi. Kviečiame dalyvauti ir 

įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ (2015-2016). 

Projekto koordinatorius - NNVBO Platforma. Partneriai - Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, VšĮ „Humana People to 

People Baltic“, Baltijos labdaros fondas. 

http://www.europeanqualitymark.org/
https://europa.eu/eyd2015/lt
https://europa.eu/eyd2015/lt


 

 

Projekto pagrindinis tikslas - didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie Lietuvos ir Europos 

Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas tarp vaikų ir jaunimo. Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su kolektyviniais nariais Utenos kolegija ir Vilniaus 

kooperacijos kolegija, skatino aktyvesnį vystomojo bendradarbiavimo tematikos nagrinėjimą tarp 

kolegijos studentų. Įgyvendinant savąją projekto dalį buvo suorganizuoti du susitikimai – diskusijos apie 

vystomojo bendradarbiavimo svarbą tarp kolegijų dėstytojų bei dėstytojų ir studentų, kolegijų dėstytojai 

vedė užsiėmimus apie vystomąjį bendradarbiavimą socialinio darbo, žmogaus teisių, ekonominės plėtros, 

švietimo, darnaus vystymosi srityse, kolegijų studentai parašė kursinius/semestrinius darbus vystomojo 

bendradarbiavimo temomis. 

 

 
 

 
 

Projekto rezultatų pagrindu sudarytas pirmasis 2016 m. „Savišvietos“ leidinys  
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_2016-1.pdf  

 

 

 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_2016-1.pdf


 

 

Projektas „Andragogų praktikų edukacinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa 

pažengusiems andragogams“ (KPMPC administruotas konkursas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų finansavimui 2015 metais) 

Programa buvo skirta mokytojams ir dėstytojams, mokantiems suaugusiuosius ir turintiems 

pagrindines andragogines žinias (pradedančiųjų lygmens sertifikatą) ir/arba didesnę nei 3 metų darbo su 

suaugusiaisiais patirtį. Antrinė tikslinė grupė – suaugusieji, kuriems andragogai teikia mokymo(si) 

paslaugas. Projekto tikslas - tobulinti andragogų praktikų edukacinės veiklos kompetencijas, apibrėžtas 

andragogo profesinės veiklos apraše ir atitinkančias septintojo Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygmens 

reikalavimus. 

Mokymai vyko Kėdainiuose, Panevėžyje ir Marijampolėje. Mokymuose dalyvavo ir juos baigė 27 

dalyviai, tarp jų 18 LSŠA narių. Mokymus organizuoti padėjo LSŠA nariai – Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo centras, Dangiras Kačinskas ir Mindaugas Libikas. 

     
 

             
 



 

 

 
 

 

Projektas “Būk įtrauktyje – suaugusiųjų švietimas visiems!”( „NordPlus 

Adult - B-inclusive - adult education for all!" (2014-2016) 

 

Siekdami skatinti domėjimąsi bei norėdami supažindinti švietėjus su galimybėmis organizuoti švietimo 

procesą žmonėms su negalia lygiai su visais, grupė organizacijų atstovaujančių žmones su negalia iš 

Pabaltijo ir Skandinavijos šalių organizacijos, teikiančios įtraukaus švietimo paslaugas, inicijavo šį 

projektą, kurio pagrindinis tikslas - suburti bendradarbiavimui švietėjus ir organizacijas dirbančias 

įtraukaus žmonių su negalia švietimo srityje. 

 

Tikslinės grupės - organizacijos ir institucijos, kurios organizuoja ir skatina žmonių su negalia švietimą. 

 

Projekto pareiškėjas Lietuvos neįgaliųjų forumas (Lietuva), projekto partneriai - Dansk Oplysnings 

Forbund (DOF, Danija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (Lietuva), Latvijos žmonių su negalia 

skėtinė organizacija SUSTENTO (Latvija), Estijos skėtinė žmonių su negalia asociacija EPIK (Estija), 

Suaugusiųjų švietimo centras Studiefrämjandet, rikskansliet (Švedija), Fjölmennt suaugusiųjų švietimo 

ir resursų centras (Islandija), Funkis (Norvegija). 

 

Į projekto vykdymą įtraukta Rumšiškių muziejaus dvaro akademija.  

 

Ugdymo plėtotės centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems 

asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ leidinys „Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: dabartis 

ir perspektyvos“ (2014-2015). 

 

Leidinio skirtas aptarti mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo politikos problematiką. 

Leidiniui savo parengtas medžiagas parengė ir LSŠA atstovės - prezidentė V. Lukošūnienė (straipsnis 



 

 

„Metodai ir jų kaita: mokėjimo mokytis kompetencijos atvejis“) ir atsakingoji sekretorė D.Cymbaliuk 

(straipsniai „Neformalusis suaugusiųjų švietimas“ ir „NVO sektoriaus veikla neformaliajame 

suaugusiųjų švietime“). 

 

 

    LSŠA organizavo nariams mokymus „Suaugusiųjų mokymas(is) 

- profesijos profesionalams“, kurių pagrindinis tikslas - suteikti 

teorinių suaugusiųjų mokymo(si) žinių ir praktinių darbo su suaugusiųjų auditorija įgūdžių. Mokymuose 

(individualiose konsultacijose) dalyvavo 2 asmenys. 

 

 

IV. Narystė tarptautiniuose ir nacionaliniuose tinkluose 
 

Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA).  

- 2015 m. birželio 22-23 Porto (Portugalija) įvyko EAEA Generalinė Asamblėja, kurioje LSŠA 

 nedalyvavo. 

- Visus metus buvo gaunama informacija apie EAEA veiklą, kvietimai dalyvauti renginiuose ir  

kt. 

- EAEA parengto Manifesto „Manifesto for adult learning in the 21st century“ aptarimas. 

 

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

 

- Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 2015  

m. kovo 16 – 17 d. Osle (Norvegija). Dėl lėšų trūkumo LSŠA atstovai nedalyvavo. 

 

Tarptautinis tinklas EBSN (European Basic Skills Network) 

- 2015 m. birželio 3 d. Hagoje (Olandija) įvyko EBSN Generalinė Asamblėja. LSŠA atstovai  

nedalyvavo. 

Visus metus buvo gaunama informacija apie tinklo veiklą, kvietimai bendradarbiauti, būti 

partneriu jų rengiamuose projektuose. 

 

NVO koalicija  

Siekiant suburti švietimo paslaugas teikiančių  NVO tinklą, 2015 m. LSŠA gavo iš NVO koalicijos  

kvietimą apsvarstyti galimybę  jungtis į nacionalinę švietimo NVO skėtinę  organizaciją  bei tapti jos 

steigėjais ar nariais.  

 

2015 m. gruodžio 1 d. įvykusiame LSŠA valdybos narių posėdyje buvo nutarta dalyvauti švietimo NVO 

skėtinės koalicijos veikloje, pasirašant bendradarbiavimo sutartį. 

 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų (NNVBO)  

platforma 

 

Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA dalyvavo NNVBO 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. 



 

 

2015 metais LSŠA, kaip Platformos narys, buvo pakviesta ir dalyvavo kaip partneris projekte „2015 

Europos metai vystymuisi. Kviečiame dalyvauti ir įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“. 

LSŠA veikla ir indėlis buvo įvertinti labai gerai. 

 

V. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis nacionaliniame 
ir tarptautiniame lygyje 

 

Baltijos jūros valstybių Forumas 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, būdama NVO koalicijos narė, 2014 m. pradėjo vykdyti  

Baltijos jūros valstybių (BJV) NVO koordinavimo funkcijas Lietuvoje. BJV tarybos nare tapo LSŠA 

valdybos narė Daiva Malinauskienė. 

 

2015 metų birželio 10-11 dienomis Taline (Estija) vyko Baltijos jūros valstybių NVO forumas, kuriame 

dalyvavo atstovai iš nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės, 

politikai. Pagrindinė forumo tema buvo „Išmani pilietinė visuomenė – pažangiam Baltijos jūros 

regionui“. Forumo dalyviai diskutavo apie NVO įtraukimo ir galimybių praplėtimo svarbą, 

dalyvavaujant sprendimų priėmimo procese šalyse aplink Baltijos jūrą. Buvo akcentuojama 

nevyriausybinių organizacijų reikšmė modernios ir atviros pilietinės visuomenės kūrime ir NVO 

dalyvavimas demokratinių procesų Baltijos jūros regione stiprinime. 

 

Forume dalyvavo LSŠA atstovai: Daiva Malinauskienė, Dalia Cymbaliuk, Rasa Kučinskienė, Gražina 

Mongirdienė ir Raimondas Tamulevičius, (VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras 

„Dainava“). 

 

VI. Veikla kraštų Skyriuose 
 
Iš 8-ių LSŠA Skyrių yra gautos 8 veiklos ataskaitos už 2015 m. Dauguma iš vykdytų veiklų yra susijusios 

su atstovaujamų organizacijų/institucijų veikla arba Suaugusiųjų švietimo Savaitės renginiai. Ataskaitos – 

pridedamos. 

. 

VII. Patirties ir informacijos sklaida 
 

LSŠA, puoselėdama narystę ir narių tarpusavio bendradarbiavimą, pateiktais kontaktiniais adresais 

skleidžia visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais, talpina LSŠA facebook‘o paskiroje,  

LSŠA internetinėje svetainėje www.lssa.smm.lt.   

 

Aktyviai ir prasmingai valdybos nario A. Bėkštos iniciatyva ir pastangomis veikia LSŠA facebook‘o 

profilis https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija  

 

http://www.lssa.smm.lt/
https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija


 

 

Informacija nuolat atnaujinama LSŠA internetinėje svetainėje www.lssa.smm.lt (skiltys – narystė/narių 

informacija; Ištekliai/Straipsniai ir Programos). 

 

Išleistas periodinis leidinys „Savišvieta“, skirtas mokėjimo mokytis kompetencijos problematikai, kuri 

dvejus metus buvo nagrinėjama ES Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerysčių 

paprogramės projekte „Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis“ (L2L4AR, projekto numeris 2013-1-

LT1-GRU06-09094 1). Leidinyje pristatoma mokėjimo mokytis kompetencija kaip svarbi mokymosi 

dalis, projekto veikla ir rezultatai. 

 

Projekto „Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis“ lėšomis išleista metodinė priemonė „Mokymosi 

istorijos“, skirta refleksijos veiklų organizavimui. Metodinė priemonė buvo dalijama LSŠA nariams. 

 

Bendradarbiaujant su Švietimo mainų ir paramos fondo administruojama „EPALE“ programa buvo 

išleistas metodinis leidinys „Iš mokymosi kišenės“, kurį sudaro 8 praktinių užduočių knygelės 

pagrindinėms kompetencijoms tobulinti. Knygelių turinį kūrė LSŠA nario (per LSMCA) „Varpo“ 

suaugusiųjų mokymo centro andragogai ir LSŠA narys M. Libikas. Metodinis leidinys buvo dalijamas 

LSŠA nariams.   

 

LSŠA nariai taip pat siuntė kvietimus dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose.  

 

VIII. LSŠA pajamos 
- Nario mokestis. 

- 2% gyventojų pajamų mokesčio. 

- Projektai. 

- Paslaugų teikimas.  

 

 

 

Ataskaitą parengė – LSŠA prezidentė dr. Vilija Lukošūnienė ir atsakingoji sekretorė Dalia  

Cymbaliuk 

 

Parengta 2016 m. kovo 31 d., Vilnius. 

 

Pritarta 2016 m. balandžio 15 d., Vilnius 

http://www.lssa.smm.lt/

