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I. Narystė LSŠA 
Narių skaičius ir jo kaita 

Iš viso 2017 metais LSŠA sudėtyje buvo 35 nariai-juridiniai asmenys ir 114 individualių narių. 

2017 metais LSŠA nariais buvo priimti: 2 individualūs asmenys (1- Telšių krašto Skyriuje ir 1- 

Vilniaus krašto Skyriuje) ir 1 narys-juridinis asmuo (Kauno krašto Skyriuje). 

 

2017 metais narystę LSŠA nutraukė: 

-  1 individualus narys (iš Panevėžio krašto Skyriaus) savo prašymu. 

- 2 nariai – juridiniai asmenys (1 savo prašymu– iš Vilniaus krašto Skyriaus, 1 dėl įstaigos 

reorganizavimo – iš Utenos krašto Skyriaus).  

 

Narystės puoselėjimas 

LSŠA tarpininkavo, kad LSŠA nariai galėtų dalyvauti: 

 2017 m. gegužės 18 - 19 dienomis Islandijoje vyko Baltijos jūros valstybių Forumas. Jame 

 dalyvavo Daiva Malinauskienė (plačiau apie Forumą žr. V.Bendradarbiavimas su kitomis 

organizacijomis nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje). 

 2017 m. birželio 27-29 dienomis Aizkrauklėje (Latvija) vyko 6-oji Baltijos Vasaros mokykla. 

LSŠA atstovavo LSŠA prezidentė dr. Vilija Lukošūnienė, atsakingoji sekretorė Dalia 

Cymbaliuk, LSŠA nariai Arūnas Bėkšta, Arūnė Taunytė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 

(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras), Agnė Arlauskaitė 

(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras), Karolina Rastenytė 

(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras) ir Janina Čižikienė 

(Mykolo Riomerio universitetas). 

 

Biuro darbuotojos, valdybos ir kiti aktyvūs nariai dalyvauja LSŠA narių konferencijose, 

forumuose, reprezentaciniuose renginiuose: 

 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro leidinio „Slauga. Mokslas 

ir praktika“ jubiliejiniame renginyje (2017 05 10, V. Lukošūnienė). 



 

 

 Švietimo mainų paramos fondo mokymuose apie pilietiškumo ugdymui skirtus metodus 

(2017 05 31, V. Lukošūnienė, A.Bėkšta vedė mokymus). 

 SIH NORDPLIUS / Adult tarptautinio projekto „Seniors On-line“ baigiamojoje 

konferencijoje (2017 06 29, V. Lukošūnienė).  

 Alytaus skyriaus renginyje „Alytaus miesto suaugusiųjų mokymosi savaitė“ ( 2017 11 20, D. 

Cymbaliuk) 

 Renginyje „Strateginės partnerystės kryptys 2017-2023 m. Alytaus m. suaugusiųjų 

formaliame ir neformaliame švietime Europos – Lietuvos ir Alytaus kontekste“ (2017 12 14, 

V.Lukošūnienė, A. Bėkšta). 

 Pasvalio trečiojo amžiaus universiteto renginyje (2017 11 24, V.Lukošūnienė, A.Bėkšta vedė 

mokymus) 

 Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto renginyje (2017 11 23, V.Lukošūnienė, A.Bėkšta vedė 

mokymus) 

II. Asociacijos veikla 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo atstovavimas 

Biuro darbuotojos, valdybos ir kiti LSŠA nariai atstovauja neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

įvairiuose renginiuose ir rengdami dokumentus: 

- D. Cymbaliuk dalyvavo 2017-01-20 Lietuvos švietimo profesinės sąjungos organizuotame 

renginyje „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo proceso kokybės užtikrinimas“. 

- Daiva Malinauskienė dalyvavo 2017-02-08 nevyriausybinių organizacijų (NVO) pasitarime dėl 

NVO fondo kūrimo, 2017-04-22 – susitikime su LR Švietimo ir mokslo ministerijos ES 

paramos koordinavimo departamento atstovais. 

- Vilija Lukošūnienė ir Dalia Cymbaliuk dalyvavo 2017-09-29 KPMPC organizuotoje konferencijoje 

„Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi iniciatyvos savivaldybėse“.  

- V. Lukošūnienė, D. Kačinskas, N. Kimso ir D. Martišauskienė dalyvavo į Lietuvos neformalaus 

suaugusiųjų švietimo tarybos posėdžiuose. 

- D.Cymbaliuk dalyvavo 2017-03-17 LR Seimo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ,,60 

metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“.  

- V. Lukošūnienė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo renginyje dėl neformalaus 

suaugusiųjų švietimo socialinių partnerių bendradarbiavimo (2017 05 27). 

- V. Lukošūnienė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo renginyje, skirtame patarti Europos 

profesinių gebėjimų savaitės („VET WEEK“) iniciatyvos įgyvendinimą Lietuvoje (2017 09 14). 

- 2017-09-25 LSŠA biure įvyko susitikimas su LR Seimo nariu T.Tomilinu, kuriame buvo aptarti 

galimo bendradarbiavimo klausimai. Susitikime dalyvavo V.Lukošūnienė, I.Jagelavičiūtė, 

J.Čeponaitė ir D. Cymbaliuk. 

- A.Ščiglinskienė dalyvavo 2017 rugsėjo 29-30 d. vykusiame Švietimo NVO tinklo strateginio 

planavimo posėdyje. Jo metu buvo aptarta tinklo vykdoma veikla ir tolimesnės jos kryptys. 

- V.Lukošūnienė ir D. Cymbaliuk 2017 m. gruodžio 21 d. dalyvavo Švietimo NVO tinklo 

posėdyje. 



 

 

- A. Bėkšta ir V. Lukošūnienė dalyvavo kuriant Švietimo NVO tinklo koncepciją. 

- V. Lukošūnienė dalyvavo Lietuvos švietimo tarybos (LŠT) sudarytoje darbo grupėje, rengusioje 

Lietuvos švietimo būklės 2013 – 2016 m. apžvalgą (dirbo Neformaliojo švietimo grupėje).  

- A. Bėkšta ir V. Lukošūnienė atstovavo LSŠA ir RMDA interesus debatuose dėl Rumšiškių 

muziejaus dvaro akademijos reikalų ir išlikimo su Kultūros ministerija.  

 

Renginiai 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 27 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 aptarti renginių organizavimo klausimai, išklausyti LSŠA narių ir Skyrių 

koordinatorių pasisakymai. 

 

Suaugusiųjų švietėjų konferencija „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“ 

Konferencija, kurią bendradarbiaudami organizavo LSŠA ir Mykolo Romerio universitetas,  vyko 

2017 m. balandžio 27 d. po Asociacijos skyrių narių susirinkimo. Konferencijos metu Lietuvoje 

oficialiai  buvo atidaryti Europos suaugusiųjų mokymosi metai, kuriuos 2017 m. paskelbė Europos 

suaugusiųjų švietimo asociacija.  Visos konferencijoje aptartos temos – suaugusiųjų švietimo 

iššūkiai, raštingumas, pilietiškumas ar mokymosi prieinamumas – buvo ir yra apie tai, ką mokymasis 

gali duoti (ir duoda) žmogui ir visuomenei, kaip žmogus gali atrasti mokymosi džiaugsmą ir kaip 

andragogai gali organizuoti mokymąsi taip, kad mokymasis teiktų pasitenkinimą. Plačiau apie 

konferenciją LSŠA svetainėje http://www.lssa.smm.lt/lt/eaea-suaugusiuju-mokymosi-metai-

europoje-atidaryti-ir-lietuvoje/ 

 

Pasveikinom vieni kitus 

2017 metų balandžio 27 dieną vykusių renginių, turėjuisų savo tikslus,  „raudona gija“ buvo 

Asociacijos 25-ių metų sukaktis. Konferencijos atidarymo metu LSŠA buvo pasveikinta nuotaikinga 

lietuvių liaudies muzika, kurią atliko Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos Menų fakulteto 

kolektyvas, vadovaujamas Dariaus Mockevičiaus. 

Sukakties proga konferencijoje buvo padarytas pranešimas „Dvidešimt penkios LSŠA 

akimirkos…paukščiai“, kuriame apžvelgtas Asociacijos skrydis nuo įkūrimo 1992 metais iki šių 

dienų ir pažymėti pagrindiniai pasiekimai. Šiltais žodžiais ir aplodismentais buvo apdovanoti 

Asociacijos įkūrėjai, tarp jų Vytautas Burokas, ir buvę organizacijos prezidentai Valdas Dienys, 

Roma Juozaitienė ir Arūnas Bėkšta. 

Mūsų nariai turėjo galimybę prisistatyti stendiniuose pranešimuose. Galimybe pasinaudojo Panevėžio 

rajono švietimo centras, Soros International House, Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų 

http://www.lssa.smm.lt/lt/eaea-suaugusiuju-mokymosi-metai-europoje-atidaryti-ir-lietuvoje/
http://www.lssa.smm.lt/lt/eaea-suaugusiuju-mokymosi-metai-europoje-atidaryti-ir-lietuvoje/


 

 

kompetencijų centras, taip pat įstaigos, kuriose dirba mūsų individualūs nariai bei aktyvūs 

suaugusiųjų mokymo teikėjai, nesantys LSŠA nariais. 

    

 

Baltijos andragogų vasaros mokykla-2016. 

2017 m. birželio 27-29 dienomis Aizkrauklėje (Latvija) vyko 6-oji Baltijos Vasaros mokyklą, kurią 

organizavo Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

 

Pagrindinis šio susitikimo tikslas – sustiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų 

bendradarbiavimą. Šio tikslo buvo siekiama pristatant savo šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo 

aktualijas, neformalaus suaugusiųjų mokymosi metodus, teoriškai ir praktiškai mokantis kartu visų 

trijų šalių kalbų, dalijantis savo mokymosi formų pavyzdžiais ir bendraujant neformaliai. Taip pat 

buvo pristatytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos atspindėjimas „Epale“ platformoje. 

 

Šių metų Baltijos Vasaros mokykloje dalyvavo 18 suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovų iš 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA) atstovavo LSŠA 

prezidentė dr. Vilija Lukošūnienė, atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk, LSŠA nariai Arūnas 

Bėkšta, Arūnė Taunytė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Agnė Arlauskaitė, Karolina Rastenytė 

(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras) ir Janina Čižikienė (Mykolo 

Riomerio universitetas). 



 

 

 

    
 

 
 

Renginio metu LSŠA ir Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacijos kolegos pristatė 

bendrai vykdomą Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Įkvepiantis mokėjimo mokytis 

patarėjas“. 

  

   
 

 

Neformalus LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai”. 

2017 metų rugsėjo 9-10 dienomis LSŠA nariai buvo susirinkę į tradicinį (dešimtąjį) neformalųjį 

susitikimą „Pievelių šnabždesiai“ Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. Renginyje dalyvavo 14 

LSŠA narių. 

 



 

 

 

Programoje pristatydami savo patirtį, teorines įžvalgas, demonstruodami aktyvius metodus dalyvavo 

A. Taunytė, R. Kučinskienė, G.Mongirdienė, vykdomus projektus pristatė VDU, Soros International 

House atstovai, Kauno rajono švietimo centras. 2017 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi 

galia ir žavesys“ idėją ir jos realizavimo galimybių pristatė V. Lukošūnienė. 

 

 

    

LSŠA vykdomą projektą „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, Nr. 2016-1-LT01-

KA204-023137) pristatė projekto intelektualinio produkto kūrimo grupės vyr. Ekspertas A. Bėkšta. 

Renginio dalyviai turėjo galimybę įsivertinti mokėjimo mokytis gebėjimus.  

 

Erasmus+ mobilumo projekto „Andragoginis meistriškumas suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ 

(Nr. 2016-1-LT01-KA104-022902)  dalyvis Rimantas Zajarskas (Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

darbuotojų kompetencijų centras) pademonstravo iš mokymų Heidelbergo pedagoginio universiteto 

tęstinių studijų centre parsivežtus aktyvius mokymo metodus.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dešimtosios „Pievelių šnabždesių“ metinės buvo pažymėtos jubiliejiniu tortu, o renginys baigtas 

tradicinis dalyvių plaukimu laivu Kauno mariomis ir aitvaro leidimu.  

 

       
 

„Pievelių šnabždesių“ dešimties metų patirtis apibendrinta V.Lukošūnienės straipsnyje „Apie ką 

šnabžda „Pievelės”arba arba dvidešimt andragoginio meistriškumo dienų” , nuoroda „Epale“ 

platformoje 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/apie-ka-snabzda-pieveles-arba-dvidesimt-andragoginio-

meistriskumo-dienu 

 

 

   Suaugusiųjų mokymosi savaitė 

2017 m. lapkričio 20-26 d. Lietuvoje aštuonioliktąjį kartą vyko tradicinė suaugusiųjų mokymosi 

savaitė „Mokymosi galia ir žavesys”. 

 

Ši Suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skirta LSŠA įkūrimo 25-ių metų sukakčiai, Europos 

suaugusiųjų mokymosi metams ir Europos profesinių gebėjimų savaitei. Ją organizavo Lietuvos 

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

Švietimo mainų paramos fondu, Europos suaugusiųjų švietimo platforma „Epale“ ir įvairiomis mūsų 

šalies suaugusiųjų švietimo institucijomis bei organizacijomis.   

 

Savaitės atidarymo renginys vyko 2017 m. lapkričio 17 d. Utenoje. Renginio organizatoriai – LSŠA 

Utenos krašto skyrius, Utenos kolegija ir kitos aktyviai suaugusiųjų švietimo ir mokymo srityje 

dirbančios įstaigos bei organizacijos. Renginio metu vyko konferencija ir kūrybinės dirbtuvės, buvo 

apdovanoti LSŠA 25-čio andragogė/as ir pagerbti mokymosi projektų konkurso nugalėtojai, Europos 

elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogai. Renginį organizavome su 

Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ nacionaline agentūra - Švietimo 

mainų paramos fondu. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/apie-ka-snabzda-pieveles-arba-dvidesimt-andragoginio-meistriskumo-dienu
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/apie-ka-snabzda-pieveles-arba-dvidesimt-andragoginio-meistriskumo-dienu


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savaitės metu 155 organizacijos/įstaigos 

organizavo daugiau nei 700 įvairaus 

pobūdžio renginių, kurių metu vyko 

pašnekesiai ir diskusijos, praktiniai 

užsiėmimai kūrybinėse dirbtuvėse ir sveikatingumo pratybos, suaugusiųjų švietimo įstaigų mugės ir 

pan. Mokymosi savaitės renginys organizavo LSŠA nariai: Utenos kolegija, Kauno technikos 

kolegija, VDU Socialinių mokslų fakultetas, VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, Kauno rajono 

švietimo centras, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Raseinių rajono švietimo 

pagalbos tarnyba, Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centras, Marijampolės TAU, Panevėžio 

rajono švietimo centras, Šiaulių valstybinė kolegija, Molėtų švietimo centras, Utenos kolegija, Soros 

International House, Šiuolaikinių didaktikų centras, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centras, Širvintų rajono švietimo centras, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų 

asociacijos nariai. 

 



 

 

 
 

 

     
 

 

LSŠA 25-čio Metų Andragogo vardas suteiktas LSŠA Garbės nariui prof. Vincentui Dieniui, 

buvusiam Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentui, viceprezidentui, valdybos 

pirmininkui už ilgametę profesionalią ir kūrybišką veiklą Asociacijoje, vystant andragogikos mokslą 

ir praktiką Lietuvoje bei užsienyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geriausiu 2017 metų projektų konkurso projektu paskelbtas „Seniors Online“ (Soros 

International House) – už išsamiai pateiktą mokymosi veiklą, kuria buvo siekiama sukurti tvirtą 

pagrindą senjorams, skatinant juos nuolat mokytis ir pajusti mokymosi galią bei žavesį.  



 

 

 

      
 

LSŠA diplomais apdovanotos organizacijos, pateikusios konkurso kriterijus labiausiai atitinkančias 

veiklas ir iniciatyvas: Panevėžio r. švietimo centras ir Vilniaus Varpo suaugusiųjų gimnazija. 

 

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

– Savaitės dalyviams. 

 

Informacija apie Suaugusiųjų mokymosi savaitę įdėta į LSŠA informacinį leidinį „Savišvieta“ 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/02/SAVISVIETA_2017-1.pdf 

Visa informacija apie 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę: http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-

mokymosi-savaite/  

 

III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 
 

2017 m. Asociacija vykdė tarptautinius projektus 

 

 „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, ERASMUS+ programos 

strateginių partnerysčių projektas, 2016 -2018). Projekto koordinatorius – LSŠA, partneriai iš Estijos, 

Vokietijos, Lietuvos ir Ispanijos. Projektas skiriamas gerinti suaugusiųjų mokinių mokėjimo mokytis 

gebėjimus. Strateginės partnerystės tikslai : 

- Sukurti interaktyvų mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo instrument penkiomis 

kalbomis. Naudodami šį instrumentą suaugusieji besimokantieji galės nusistatyti asmeninį 

mokėjimo mokytis kompetencijos lygį ir gaus rekomendacijas , kaip jie galėtų tobulinti 

mokėjimo mokytis gebėjimus. 

- Skatinti suaugusiuosius mokinius tobulinti jų mokėjimo mokytis kompetenciją, padedančia 

efektyviau mokytis ir integruotis į šiuolaikinę visuomenę.  

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/02/SAVISVIETA_2017-1.pdf
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/


 

 

- Parengti suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo patarėjus.  

- Skatinti suaugusiųjų mokymosi paslaugas teikiančias įstaigas aktyviai tobulinti savo 

besimokančiųjų mokymosi gebėjimus, kviečiant juos naudotis sukurta mokėjimo mokytis 

kompetencijos įsivertinimo forma ir juos konsultuojant. 

 

2017 m. projekte įvyko: 

 2 partnerių susitikimai (Vilniuje ir Taline) 

 Sukurtas, išbandytas ir į partnerių kalbas išverstas mokėjimo mokytis klausimynas.  

 Sukurtos ir į partnerių kalbas išverstos rekomendacijos mokėjimo mokytis gebėjimams 

stiprinti. 

Nuoroda LSŠA svetainėje  

http://www.lssa.smm.lt/lt/isivertinkime-mokejimo-mokytis-gebejimus-ir-tobulinkime-juos/ 

 

„Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“  

(ERASMUS+ programos mobilumo projektas, 2016 -2018). 

 

Projekto tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant dalyvaujančių 

projekte institucijų personalo kompetencijas. 

Projektą vykdo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Valstybės ir 

savivaldybių mokymo centras „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir 

Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras. 

Projekte numatyta, kad per dvejus projekto metus 18 konsorciumo andragogų dalyvaus dviejuose 

mobilumo vizituose į Vokietiją ir Italiją. Jų metu buvo patobulintos bendroji andragoginė 

kompetencija ir darbo heterogeninėse grupėse gebėjimai. 

 

2017 m. devyni konsorciumo įstaigų darbuotojai dalyvavo andragoginių kompetencijų stiprinimo 

mokymuose Heidelbergo pedagoginiame universitete (Vokietija). Parsivežtos žinių ir praktiškai įgytų 

gebėjimų pagrindu sudaryta metodinė medžiaga „Susitelkti į besimokantįjį“. 

 

 
 

Nuoroda LSŠA svetainėje http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/11/Metodin%C4%97-

med%C5%BEiaga_Galutinis.pdf  

 

http://www.lssa.smm.lt/lt/isivertinkime-mokejimo-mokytis-gebejimus-ir-tobulinkime-juos/
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/11/Metodin%C4%97-med%C5%BEiaga_Galutinis.pdf
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/11/Metodin%C4%97-med%C5%BEiaga_Galutinis.pdf


 

 

2017 m. LSŠA teikė organizavimo ir/arba mokymo paslaugas, laimėjus viešųjų pirkimų 

konkursus: 

- Andragoginio įvado ir pažengusių andragogų – bibliotekininkų mokymai Kauno apskrities 

viešojoje bibliotekoje apskrities bibliotekininkams (2017 06 06-08 ir 2017 10 10-11).  

 Andragoginės kompetencijos pažengusiems suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojams mokymų 

organizavimas ir mokymas (2017 m. spalis – 2018 m. balandis, 3 seminarai) Kvalifikacijos ir 

profesinio mokymo vykdomame ESF projekte „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra. 2017 metais suorganizuotas 1 seminaras 15-ai 

pažengusių andragogų Vilniuje. Mokymus vedė A.Bėkšta, V. Lukošūnienė. 

 Profesinių mokyklų mokytojų andragoginio minimumo mokymai (pagal Jungtinės veiklos 

sutartį su UAB “Training expert group, 2017 m. rugpjūtis – 2018 m. balandis, 13 seminarų) 

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo vykdomame ESF projekte „Profesijos ir suaugusiųjų 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra. 2017 m. pravesti 6 seminaraiTrakuose, 

Kaune ir Klaipėdoje. Įtraukti LSŠA nariai ekspertai iš Kauno Rajono švietimo centro ir 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto.   

 Interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės turinio, skirto mokėjimo mokytis bendriesiems 

gebėjimams ugdyti, parengimo paslaugos (pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB „iSense 

Technologies”, 2017 m. gruodžio – 2018 m. gruodžio mėn.) Kvalifikacijos ir profesinio 

mokymo vykdomame ESF projekte „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas). 2017 m. 

su partneriais suderintas veiksmų planas ir pradėta rengti bendroji mokėjimo mokytis 

kompetencijos dalis.  

IV. Narystė tarptautiniuose ir nacionaliniuose tinkluose 
 

Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA).  

- 2017 m. birželio 27 d. Gironoje (Ispanija) vykusioje EAEA Generalinėje Asamblėjoje LSŠA 

atstovai dėl ribotų finansinių galimybių nedalyvavo. Įgaliojimas atstovauti LSŠA buvo suteiktas 

Baltarusijos NVO  „Education without Borders“ atstovei Galinai Veremejčik. 

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

kt., ji buvo platinama LSŠA nariams per Skyrių koordinatorius. 

 

LSŠA Lietuvoje platino informacija apie EAEA iniciatyvą 2017 metus skelbti Europos suaugusiųjų 

mokymosi metais „Mokymosi galia ir žavesys“, kviesdama suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigas 

dedikuoti savo renginius būtent šiems metams.  

 

LSŠA valdybos narė I.Jagelavičiūtė „Epale“ platformoje sukūrė praktinę bendruomenę“2017: 

Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“. Kaip švęsime mes?“. 

Aktyviausiai bendruomenė veikė artėjant suaugusiųjų mokymosi savaitei.  

 

 



 

 

LSŠA iniciatyva EAEA mokymosi metų svetainėje https://adulteducation2017.eu/portfolio/by-

country/   buvo užregistruoti 9 renginiai. 

 

 
 

 

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

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 2017  

m. gegužės 30 – 31 d. Islandijoje. Dėl ribotų finansinių galimybių LSŠA atstovai nedalyvavo. 

 

Baltijos vasaros mokykla-2017 (žr. Veikla). 

 

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. Visa gaunama informacija buvo platinama LSŠA nariams. 

 

Švietimo NVO tinklas 

Dalyvauta Švietimo NVO posėdžiuose, kuriant Švietimo NVO tinklo koncepciją, svarstant kitus 

tinklo dokumentus, teikta informacija tinklo socialiniams tinklams.  

 

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. 

2017 m. gegužės 18 - 20 d. Keblavike, Reikjaneso pusiasalyje, Islandijoje vyko Baltijos jūros 

valstybių NVO forumas „Demokratija – lygybė – vaikai. Kertiniai Baltijos jūros regioninio 

bendradarbiavimo aspektai“ ("Democracy – Equality – Children. Cornerstones in Baltic Sea regional 

cooperation"). Forume dalyvavo LSŠA atstovė D. Malinauskienė Soros International House). Jos 

įspūdžiai apie renginį Soros International House svetainėje http://www.sih.lt/index.php?cid=30877 

 

https://adulteducation2017.eu/portfolio/by-country/
https://adulteducation2017.eu/portfolio/by-country/
http://www.sih.lt/index.php?cid=30877


 

 

Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos iniciatyva per suaugusiųjų mokymosi savaitę prasidėjo 

bendradarbiavimas šviečiant Lietuvos žmones apie apsisaugojimo nuo telefoninių sukčių priemones.  

 

VI. Veikla kraštų Skyriuose 
 

2017 m. LSŠA Skyriuose vykdytos veiklos yra susijusios su atstovaujamų organizacijų/institucijų 

veikla arba su suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimu. 

 

VI. Patirties ir informacijos sklaida 
LSŠA, puoselėdama narystę ir narių tarpusavio bendradarbiavimą, pateiktais kontaktiniais adresais 

skleidžia visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais. 

 

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

profilis, turintis beveik 700 sekėjų. 

 

Informacija atnaujinama LSŠA internetinėje svetainėje www.lssa.smm.lt 

 

Sudarytas leidinys „Savišvieta“, skirtas LSŠA narių pasakojimams apie jų veiklą. Šitaip buvo nutarta 

įprasminti LSŠA 25 –čio jubiliejų, nes LSŠA yra ne kas kita,  tik - narių bendrystė. Informaciją – 

straipsnius leidiniui pateikė Kauno technikos kolegija, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų 

asociacija, Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centras, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas, Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Panevėžio rajono švietimo Centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiuolaikinių didaktikų 

centras, Utenos kolegija, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Soros 

International House, Panevėžio verslo konsultacinis centras. 

Nuoroda į leidinį LSŠA svetainėje  

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/Savi%C5%A1vieta-2017-1.pdf 

 

 
 

 

http://www.lssa.smm.lt/
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/Savi%C5%A1vieta-2017-1.pdf


 

 

Surinkta medžiaga „Savišvietos”  2017/2 leidiniui „Mokymosi galios ir žavesio  istorijos“. 

Straipsnius leidiniui pateikė Kauno rajono švietimo centras, Klaipėdos valstybinė kolegija, Soros 

International House, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Klaipėdos 

suaugusiųjų gimnazija, Marijampolės suaugusiųjų mokymosi centras, Vilniaus Varpo suaugusiųjų 

gimnazija) 

 

LSŠA nariai taip pat siuntė kvietimus dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose.  

 

Patirtimi LSŠA nariai turėjo galimybę pasidalinti LSŠA ataskaitiniame susirinkime (2017 04 27), 

„Pievelių šnabždesių” renginyje, suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose. 

 

LSŠA nariai įsitraukė į Europos suaugusiųjų švietimo bendruomenės „Epale“ veiklą. Penkios LSŠA 

narės yra „Epale“ konsultantės regionuose, nuolat skleidžiančios informaciją platformoje apie 

suaugusiųjų švietimą ir LSŠA veiklą. 

VII. LSŠA pajamos 
- Nario mokestis. 

- 2% nuo pajamų mokesčio. 

- Projektai ir paslaugos. 

 

 

Ataskaitą parengė LSŠA prezidentė dr. V. Lukošūnienė ir atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk. 

Vilnius, 2017 m. balandžio 20 d. 


