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I. Narystė LSŠA 
 

Narių skaičius ir jo kaita 

Iš viso 2018 metais LSŠA sudėtyje buvo 32 nariai-juridiniai asmenys ir 111 individualių narių. 

2018 metais LSŠA nariais buvo priimti: 1 individualus asmuo (Alytaus krašto Skyriuje) ir 2 nariai-juridiniai 

asmenys (1 - Kauno krašto Skyriuje ir 1 – Marijampolės krašto Skyriuje). 

 

2018 metais narystę LSŠA nutraukė: 

-  5 individualūs nariai (3 - iš Vilniaus krašto skyriaus, 1 – iš Marijampolės krašto skyriaus, 1 – iš 

Alytaus krašto skyriaus). Narystės nutraukimo pagrindas: savo prašymu. 

- 4 nariai – juridiniai asmenys. (2 iš Vilniaus krašto skyriaus, 2 – iš Kauno krašto skyriaus). Narystės 

nutraukimo pagrindas: savo prašymu. 

 

Narystės puoselėjimas 

LSŠA tarpininkavo, kad LSŠA nariai galėtų dalyvauti: 

- EAEA Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyko birželio 27–28 d. Taline (Estija). Joje LSŠA atstovavo 

Valdybos narė D. Malinauskienė. 

-  

    
 

- 2018 m. gegužės 17–18 dienomis Upsaloje (Švedija) vyko Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Jame 

dalyvavo D. Malinauskienė (plačiau apie Forumą žr. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis 

nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje). 

- 2018 m. birželio18-19 Stokholme (Švedija) vyko Šiaurės ir Baltijos šalių (NO–BA) suaugusiųjų 

švietimo asociacijų atstovų metinis susitikimas. LSŠA atstovai dėl ribotų finansinių galimybių 

nedalyvavo. 
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- 2018 m. spalio 4–5 d. ir spalio 26 – 27 d. Švietimo NVO tinklo rengiamuose advokacijos mokymuose 

dalyvavo Gr. Mongirdienė ir A. Taunytė.  

 

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

reprezentaciniuose renginiuose: 

 

II. Asociacijos veikla 
 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo atstovavimas 

 2018 m. kovo 28 d. Švietimo mainų paramos fondo organizuotame pasitarime Suaugusiųjų švietimo 

bendradarbiavimo veiklos perspektyva dalyvavo ir pasisakė LSŠA Valdybos narė Inga Jagelavičiūtė. 

 2018 m. gegužės 30 d. Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje buvo svarstoma suaugusiųjų 

švietimo situaciją. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė prezidentė V. Lukošūnienė 

 Susitikimuose, pasitarimuose, diskusijose dėl Seimo nario T.Tomilino inicijuoto naujos redakcijos 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatų svarstymo dalyvavo prezidentė V. 

Lukošūnienė (2018m. rugsėjo 12 d. Seime; 2018 m. rugsėjo 25 d. Švietimo NVO tinkle Darbo 

grupėje; 2018 m. spalio 10 dieną Seime) 

 2018 m. lapkričio 5d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuotoje Nacionalinėje 

diskusijoje. Dalyvavo LSŠA Valdybos narė Inga Jagelavičiūtė. 

 2018 m. gruodžio 18 d. vyko Švietimo NVO tinklo posėdis, kuriame vyko Tinklo veiklos 2018 m. 

rugsėjį–gruodį pristatymas ir diskusija. Jame dalyvavo LSŠA prezidentė Vilija Lukošūnienė ir 

atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk. 

 

Renginiai 

 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas 
Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2018 m. balandžio 20 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. 
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Baltijos andragogų vasaros mokykla-2018 

 

2018 m. birželio 20–22 d. Estijoje vyko 7-oji Baltijos Vasaros mokykla. Renginio tema – Baltijos šalių 

suaugusiųjų švietimo šimtmetis. Visų trijų šalių atstovai pristatė suaugusiųjų švietimo raidą per 100 

nepriklausomybės metų. 

  
 

    
 

 

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.  
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Šių metų Baltijos Vasaros mokykloje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA) atstovavo LSŠA 

prezidentė Vilija Lukošūnienė, LSŠA narės Arūnė Taunytė, Jūratė Tamošaitytė ir Rasa Bertašiūtė. 

 

 

 Neformalus LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai” 

 

2018 metų rugsėjo 15 – 16 d., LSŠA nariai buvo susirinkę į tradicinį neformalųjį susitikimą „Pievelių 

šnabždesiai“ Rumšiškių muziejaus Dvaro akademijoje. 

 

Renginyje dalyvavo 14 LSŠA narių. Renginio metu jie susipažino su Lietuvos liaudies buities muziejaus 

tyrimų centru - atstatytais Aristavėlės dvaro rūmais (pristatė R. Bertašiūtė), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse 

Kurk lėlę – pažink save, kurias vedė A. Taunytė. Įspūdžiais iš Baltijos vasaros andragogų mokyklos Ruonių 

saloje dalijosi A.Taunytė, R. Bertašiūtė, V. Lukošūnienė. Lietuvos liaudies buities muziejaus ir Rumšiškių 

muziejaus dvaro akademijos vykdomų projektų retrospektyvą pristatė G. Šapranauskaitė. Mokėjimo mokytis 

įsivertinimo instrumentą pristatė ir jo išbandymą organizavo A.Bėkšta. 2018 m. Suaugusiųjų mokymosi 

savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ idėją ir jos realizavimo galimybių pristatė V. Lukošūnienė. Po 

gyvenimo „labirintą“ atliekant praktinę – kūrybinė užduotį „Labirintas“ vedžiojo R.Kučinskienė. 
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Vakare Gr. Mongirdienė inicijavo poezijos skaitymus Iš sielos į sielą... Šnabždesiai eilėmis ir muzika. Jie 

vyko vakarėjant ir jau sutemus po žvaigždėtu Rumšiškių dangum. Baigiamasis renginio akordas buvo 

tradicinis dalyvių plaukimas laivu Kauno mariomis.  

     
 

„Kasmet laukiu rudens. Laukiu todėl, kad ruduo prasideda „Pievelių Šnabždėjimu“. Mėgstu grįžti į 

Rumšiškių muziejų, į tą šaknies pojūtį. Mėgstu susitikti kolegas, kuriems bendrystė ir dalinimasis yra 

poreikis, ne pareiga. Drauge dainuojant „Pievelių himną“ sunku netikėti, kad „pasaulis vis gražesnis bus“. 

Gera buvo matyti, kad mes dar mokam, norim ir galim žaisti, šnekėtis su lėlėmis ir mūsų akys žiba ne ką 

mažiau negu tos netikėtai su tėvais į Aristavėlės dvarą atėjusios mergaitės, kuri gavo lėlę. Susikaupti teko 

įsivertinant mokėjimo mokytis kompetencijas, surimtėti – klajojant gyvenimo labirintais (Rasos užsiėmimas). 

O kad esam romantikai patvirtino poezijos vakaras svetingam, jaukiam, paslaptingam Gitos sode. Ir 

aitvaras kilo virš marių guviai ir tvarkingai. Dėkingi tikimės, kad kils ir kitą rudenį“ (Arūnė).  

 

 



7 

 

 Suaugusiųjų mokymosi savaitė 

2018 m. lapkričio 19–25 d. Lietuvoje devynioliktą kartą vyko tradicinė suaugusiųjų mokymosi savaitė 

„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį”. 

 

Ši Suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Ją organizavo Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) bendradarbiaudama su Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo 

platformos „Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu ir kitomis suaugusiųjų švietimu 

besirūpinančiomis įstaigomis. LR švietimo ir mokslo ministerija 2018 m. nerado galimybių paremti renginį. 

 

Savaitės atidarymo renginys vyko 2018 m. lapkričio 16 d. Birštone. Renginio organizatoriai – Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Birštono savivaldybės viešoji biblioteka.  

 

    
 

Renginio metu buvo kalbama, kaip suaugusiųjų mokymasis buvo plėtojamas Nepriklausomoje Lietuvoje, 

kokia yra šiandieninio mokymosi situacija, ką iš sukauptos patirties galima pasiimti į ateities mokymąsi, 

apžvelgtos suaugusiųjų švietėjų galimybės bendradarbiauti skleidžiant aktyvaus mokymosi idėjas 

projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. Renginio metu buvo paskelbtos Metų 

Andragogo ir aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių nominacijos bei pagerbti mokymosi projektų konkurso 

nugalėtojai. Antrojoje renginio dalyje vyko kūrybinės dirbtuvės.  
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Savaitės metu 320 organizacijų/institucijų organizavo daugiau kaip 700 įvairaus pobūdžio renginius: mokymus, 

akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, konkrečių 

veiksmų popietes ir vakarus, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, diskusijas, 

socialines ir ekologines akcijas. 

 

2018 Metų Andragogo vardas suteiktas LSŠA narei, VšĮ Rumšiškių muziejaus Dvaro akademijos direktorei 

Gitai Šapranauskaitei už andragoginių principų naudojimą ir suaugusiųjų mokymosi džiaugsmo, dvasios ir 

principų skleidimą bei nuopelnus LSŠA.  

                      

 

Geriausiu 2018 metų konkurso projektu pripažintas ir apdovanotas specialiu prizu „Interaktyvi skulptūra – 

senojo tilto muzikantas Antanėlis (iškilmingas skulptūros atidengimas 2018-09-15)“ (Pasvalio krašto 

muziejus). 
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LSŠA diplomais apdovanotos organizacijos, pateikusios konkurso kriterijus labiausiai atitinkančias veiklas ir 

iniciatyvas:  

1. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija – už projektą „Mokytojas – mokytojui“. 

2. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras – už projektą „Mano gimtasis kraštas tarpukariu“. 

3. Anykščių socialinės globos namai - už veiklą „100 metų iš kartos į kartą – iš širdies į širdį“. 

4. Telšių r. Kaunatavos kaimo bendruomenė – už veiklą „Mėtomis kvepianti šimtmečio pamoka“. 

 

Kitiems konkurso dalyviams skirti padėkos raštai. 

 

Savaitės regioniniai renginiai įvyko Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Telšiuose, 

Utenoje ir Vilniuje, vietiniai renginiai įvairioms suaugusiųjų žmonių grupėms – pačiose įvairiausiose 

Lietuvos vietovėse. Apie kai kuriuos jų skaitykite ir žiūrėkite:  

https://sih.lt/lt/naujienos/naujienos/2018/11/lapkricio-16-d-sih-ivyko-2018-m-suaugusiuju-svietimo-savaites-

renginys 

 

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/suaugusiuju-mokymosi-savaiteje---gausybe-renginiu-1675364/ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/startavo-2018-metu-suaugusiuju-mokymosi-savaite-18451/ 

 

http://www.palangosvsb.lt/wp-content/uploads/2018/11/Suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymosi-

savait%C4%97-2018.pdf 

https://www.ktmc.lt/460-suaugusiuju-svietimo-ir-mokymosi-savaites-renginiai.html 

 

http://www.jurbarkosc.lt/neformalusis-suaugusiuju-svietimas/suaugusi-j-svietimo-savaite/item/593-2018-

metai 

 

http://lazdijusc.lt/2018/11/24/vsi-lazdiju-sporto-centras-tesia-renginiu-cikla-skirta-suaugusiuju-mokymosi-

savaitei/ 

https://www.facebook.com/vokieciukalbosdraugai/photos/a.471095643026938/1385027201633773/?type=1

&theater 

http://www.aprc.lt/node/3947 

 

https://moletai.rvb.lt/tag/suaugusiuju-mokymasis/ 

 

https://sih.lt/lt/naujienos/naujienos/2018/11/lapkricio-16-d-sih-ivyko-2018-m-suaugusiuju-svietimo-savaites-renginys
https://sih.lt/lt/naujienos/naujienos/2018/11/lapkricio-16-d-sih-ivyko-2018-m-suaugusiuju-svietimo-savaites-renginys
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/suaugusiuju-mokymosi-savaiteje---gausybe-renginiu-1675364/
http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/startavo-2018-metu-suaugusiuju-mokymosi-savaite-18451/
http://www.palangosvsb.lt/wp-content/uploads/2018/11/Suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymosi-savait%C4%97-2018.pdf
http://www.palangosvsb.lt/wp-content/uploads/2018/11/Suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymosi-savait%C4%97-2018.pdf
https://www.ktmc.lt/460-suaugusiuju-svietimo-ir-mokymosi-savaites-renginiai.html
http://www.jurbarkosc.lt/neformalusis-suaugusiuju-svietimas/suaugusi-j-svietimo-savaite/item/593-2018-metai
http://www.jurbarkosc.lt/neformalusis-suaugusiuju-svietimas/suaugusi-j-svietimo-savaite/item/593-2018-metai
http://lazdijusc.lt/2018/11/24/vsi-lazdiju-sporto-centras-tesia-renginiu-cikla-skirta-suaugusiuju-mokymosi-savaitei/
http://lazdijusc.lt/2018/11/24/vsi-lazdiju-sporto-centras-tesia-renginiu-cikla-skirta-suaugusiuju-mokymosi-savaitei/
https://www.facebook.com/vokieciukalbosdraugai/photos/a.471095643026938/1385027201633773/?type=1&theater
https://www.facebook.com/vokieciukalbosdraugai/photos/a.471095643026938/1385027201633773/?type=1&theater
http://www.aprc.lt/node/3947
https://moletai.rvb.lt/tag/suaugusiuju-mokymasis/
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 Savaitės idėjos sklaidai išleistas plakatas. Jis buvo dalijami įvairioms 

organizacijoms ir institucijoms – Savaitės dalyviams. 

 

 

Visa informacija apie 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę: 

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/  

 

 

 

 

 

 

 

III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 
2018 m. Asociacija vykdė tris tarptautinius projektus: du koordinavo, viename buvo kaip partneris.  

 

 „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 ir veikla: 

- 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. 

Instrumentas sukurtas, jį galima rasti: http://lt.learntolearn.eu/ 

Iki 2018 metų pabaigos instrumentu pasinaudojo per 1000 Europos suaugusiųjų. 

- Parengti suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo patarėjus. Buvo parengta 19 

mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo patarėjų (po 5 iš kiekvienos šalies, vokiečių – 4). 

Penkių dienų patarėjų Mokymai vyko Vokietijoje, Hanoveryje. 

 

 
 

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://lt.learntolearn.eu/
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- Skatinti suaugusiuosius mokinius tobulinti jų mokėjimo mokytis kompetenciją, padedančia 

efektyviau mokytis ir integruotis į šiuolaikinę visuomenę. Parengti patarėjai savo mokymo įstaigose 

išbandė įsivertinimo instrumentą ir konsultavo mokinius dėl mokymosi gebėjimų tobulinimo. 

Parnerių šalyse buvo konsultuota 80 suaugusiųjų mokinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- S

k

a

t

inti suaugusiųjų mokymosi paslaugas teikiančias įstaigas aktyviai tobulinti savo besimokančiųjų 

mokymosi gebėjimus, kviečiant juos naudotis sukurta mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo 

forma ir juos konsultuojant. Kiekvienoje šalyje pravesti distancinio mokymo renginiai projekto 

rezultatų sklaidai. Juos galima pažiūrėti: 

https://ac.liedm.net/p1ggmfmhpyi 

https://youtu.be/7phR0meU5AI 

 

Į projekto veiklas Lietuvoje buvo įtraukti LSŠA nario LSMCVA nariai: Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 

suaugusiųjų mokymo centras, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Vilniaus „Varpo“ 

suaugusiųjų gimnazija. 

 

Projekto rezultatus Švietimo mainų paramos fondo vertintojai įvertino 96 balais (iš 100 galimų).  

 

 „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi 

kokybei didinti“ (ERASMUS+ programos mobilumo projektas, 2016 –2018) 

https://ac.liedm.net/p1ggmfmhpyi?fbclid=IwAR1On9WRNVe3kBTM4PV1pbVmibQvV6W3Jn5MYhcIKMdWAFwGVIEbmSdMiDg
https://youtu.be/7phR0meU5AI?fbclid=IwAR38UZOSIEZw2BeQ2-dm6DqNnTpiaCoTy9T0SlsFVUgspJMbR0TqG-JL6EE
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Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant dalyvaujančių projekte 

institucijų personalo kompetencijas. 

 

Projektą vykdė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių konsorciumas, kurį sudarė, Klaipėdos 

valstybinė kolegija, Valstybės ir savivaldybių mokymo centras „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės 

švietimo centras ir Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras. 

 

    
 

Projekto metu įvyko du mobilumo vizitai, kuriuose dalyvavo 18 konsorciumo andragogų. Andragoginio 

meistriškumo mokymuose Vokietijoje dalyviai tobulino andragoginio darbo kompetenciją.  

 

 
 

Mobilumo į Italiją metu buvo patobulinti darbo heterogeninėse grupėse gebėjimai.  

 

    
 

Mobilumuose įgytos metodinės patirties pagrindu buvo sudaryti du leidiniai: 
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Sutikti žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais mokymų Italijoje 

užrašai. 

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

content/uploads/2014/06/Sutikti_zmogu_ne_kultura_galutinis.pdf 

 

 

 

 

 

 

Susitelkti į besimokantįjį. Metodinė priemonė pagal Heidelbergo 

pedagogikos universiteto (Vokietija) dėstytojos Veronikos 

Strittmatter - Haubold seminaro medžiagą  

 

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

content/uploads/2017/11/Metodin%C4%97-

med%C5%BEiaga_Galutinis.pdf 

 

 

Pastarasis leidinys Švietimo mainų paramos fondo vykdomos „Epale“ programos lėšomis buvo išleistas ir 

popierinio pavidalo.  

 

Švietimo mainų paramos fondo vertintai projekto rezultatus įvertino 100 balų. 

 

 

Mokymosi motyvacijos stiprinimas 

(Enhancing Learning Motivation, ELMO, ERASMUS+ programos 

strateginių partnerysčių projektas, 2018 –2019) 

 

Projektas pradėtas vykdyti 2018 metų lapkričio mėnesį.  

Projekte bus koncentruojamasi ties besimokančiųjų mokymosi motyvacijos stiprinimu, ypatingą dėmesį 

skiriant emocijoms mokymosi užsiėmimuose ir siekiant, kad besimokantieji pajustų malonų mokymosi visą 

gyvenimą skonį.  

Projekte bus pasiekti šie rezultatai: 

 Pravesti 3 mokymai suaugusiųjų mokymo multiplikatoriams; juose bus parengti nauji, suaugusiųjų 

mokytojams padėsiantys, ištekliai:  

 Emocijos mokymesi, mokymosi atmosfera. 

 Socialinis mokymasis, „saugios erdvės“ kūrimas užsiėmimuose, grupės dinamika, tarpusavio 

ryšiai ir sąveika su mokytoju. Pažintinis (kognityvinis) mokymasis, mokymasis paremtas 

smegenų veikla  

 Tarpkultūrinis mokymasis, jautrumas skirtingoms mokymosi kultūroms. 

 Sustiprintos socialinio ir emocinio mokymosi nuostatos. 

 Parengta metodinė medžiaga multiplikatoriams (60–100 puslapių) anglų ir projekto partnerių 

kalbomis. 

 Sustiprinta mokymosi motyvacija ir parodytas mokymosi visą gyvenimą malonumas.  

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Sutikti_zmogu_ne_kultura_galutinis.pdf
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Sutikti_zmogu_ne_kultura_galutinis.pdf
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
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/11/Metodin%C4%97-med%C5%BEiaga_Galutinis.pdf
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Projekto partneriai: Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung in Hannover, Vokietija 

(koordinuojanti įstaiga), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Eesti Vabaharidusliit Mtu, Estija, 

Federación Española de Universidades Populares (FEUP), Ispanija, Knowledge Association Lovech, 

Bulgarija, Narlidere Oguzhan Ortaokulu (bendrojo ugdymo mokykla), Turkija.  

 

 Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra 
(2018– 2021) 

 

Projektas pradėtas vykdyti 2018 metų liepos mėnesį. Projektą įgyvendina: Kvalifikacijos ir profesinio 

mokymo plėtros centras (pareiškėjas, koordinatorius), Švietimo mainų paramos fondas, Tęstinio mokymo 

centrų asociacija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.  

 

Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių 

tarptautinį judumą. 

 

Projekte LSŠA atsakinga už suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo 

kvalifikacijos tobulinimo stažuočių organizavimą Europos Sąjungos šalyse. Projekto dalyviai patobulins 

profesines kompetencijas, kurios sudarys prielaidas mokymo kokybei gerinti; praplės sąlygas ir paskatas 

suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų mokymuisi visą gyvenimą. 

 

Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis 

Projektą nuo 2018 m. lapkričio mėn. įgyvendina Nacionalinis švietimo NVO tinklas. Projekto veikloje 

dalyvauja LSŠA ekspertės – tyrėjos. Vykdant projektą bus atlikta suaugusiųjų neformaliojo švietimo būklės 

ir mokymosi poreikių analizė, identifikuoti poreikiai miestuose ir rajonuose, parengti siūlymai dėl 

suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo struktūros ir instrumentų didinti mokymosi galimybių pasiūlą 

miesteliuose ir kaimuose sujungiant savivaldybių, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas 

bei galimybes. 

 

2018 m. LSŠA teikė organizavimo ir/arba mokymo paslaugas, laimėjus viešųjų pirkimų konkursus 

(viena pati arba būdama konsorciumo nare): 

 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. 2018 metais suorganizuoti ir pravesti 3 seminarai 30-ai pažengusių 

andragogų Kaune ir Klaipėdoje. 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. 2018 m. pravesti 7 seminarai Trakuose, Kaune ir Klaipėdoje. Įtraukti 
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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 – 2019 m. kovo mėn.) Kvalifikacijos ir profesinio mokymo 

vykdomame ESF projekte „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas). 2018 m. parengtas 

bendrasis mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymosi modulis.  

 

IV. Narystė tarptautiniuose ir nacionaliniuose tinkluose 

 Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA).  

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

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

 

2018 m. birželio 27–28 dienomis Taline (Estija) vykusioje EAEA Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo LSŠA 

Valdybos narė Daiva Malinauskienė. 

 

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

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 2018 m. birželio 18–19 

dienomis Stokholme (Švedija). Dėl ribotų finansų LSŠA atstovai nedalyvavo. 

 

 

 

Nacionalinis Švietimo NVO tinklas (žr. Neformalaus suaugusiųjų švietimo atstovavimas) 

 

V. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis nacionaliniame ir 
tarptautiniame lygyje 

 

Baltijos jūros valstybių NVO Forumas 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2014 m. pradėjo vykdyti Baltijos jūros valstybių (BJV) NVO 

koordinavimo funkcijas Lietuvoje. BJV tarybos nare tapo LSŠA valdybos narė Daiva Malinauskienė. 

 

2018 m. gegužės 17–18 d. Upsaloje (Švedija) vyko Baltijos jūros valstybių NVO forumas, kuriame dalyvavo 

atstovai iš nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės, politikai. 

Pagrindinė forumo tema buvo „NVO įtakos stiprinimas Baltijos jūros regione“. Reginys prasidėjo plenarine 

sesija, vėliau darbas vyko penkiose sekcijose: švietimas ir įdarbinimas, jaunimas, žmogaus teisės, tvarus 

vystymasis/plėtra ir gebėjimų stiprinimas. Sekcijų dalyviai savo darbą pradėjo dar prieš mėnesį iki forumo 

pradžios teminiuose internetiniuose seminaruose, pačiame renginyje darbas buvo tęsiamas. Antrąją renginio 

plenarinėje sesijoje buvo pristatyti nuveikti darbai. 
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Forume dalyvavo LSŠA atstovavo valdybos narė D. Malinauskienė. 

 

Baigiamosios Forumo nuostatos buvo išplatintos atsakingoms Lietuvos Respublikos įstaigoms: Vyriausybei, 

Seimo švietimo ir mokslo komitetui, Švietimo ir mokslo ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.  

 

VI. Veikla kraštų skyriuose 
 

2018 m. LSŠA Skyriuose vykdytos veiklos: 

 Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimas ir aktyvus dalyvavimas, regioninių renginių 

organizavimas. 

 Skyrių narių susirinkimai (daugelyje Skyrių - du per metus).  

 Aktyvus Skyrių narių ir koordinatorių bendradarbiavimas su neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinatoriais savivaldybėse (pvz., Marijampolės, Telšių skyriai).  

 Skyriaus narių įtraukimas į kolektyvinių narių vykdomus projektus, pvz., KU Tęstinių studijų institutas 

vykdė Erasmus+ projektą: Technologijų suaugusiųjų švietime spartinimas, skatinant suvokimą, 

vertinimą ir prieinamumą (AAA-StepUp2-ICT — Stepping Up to Technology in Adult Education 

towards Awareness, Assessment and Access), kuris nukreiptas į suaugusiųjų švietėjų IKT gebėjimus jų 

specifiniuose profesiniuose kontekstuose. Pagal projektą 2018 m. buvo vykdoma visų Klaipėdos 

skyriaus narių apklausa ir bus siekiama juos įtraukti į IKT mokymus. 

 Kolektyvinių Asociacijos narių aktyvus dalyvavimas savivaldybių Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi konkursuose suaugusiųjų švietimo teikėjams. 

 

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

visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais. 

 

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

 



17 

 

 
 

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

 

 
 

 

 

 

Sudarytas vienas leidinio „Savišvieta“ numeris „Mokymosi galios ir 

žavesio istorijos“. Leidinyje pristatomos devyniolika mokymosi sėkmės 

istorijų, kurias 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) 

 

Nuoroda į leidinį LSŠA svetainėje  

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2018/06/Savi%C5%A1vieta_2018_1.pdf 

 

LSŠA nariai siuntė vieni kitiems kvietimus dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose.  

 

Patirtimi LSŠA nariai turėjo galimybę pasidalinti LSŠA ataskaitiniame susirinkime (2018 04 20), „Pievelių 

šnabždesių” renginyje, suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose. 

 

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

yra „Epale“ konsultantės regionuose.  

http://www.lssa.smm.lt/
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2018/06/Savi%C5%A1vieta_2018_1.pdf
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VIII. LSŠA pajamos 
- Nario mokestis. 

- 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio. 

- Projektai 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vilnius, 2019 m. balandžio 12 d. 


