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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. Narystė LSŠA

Narių skaičius ir jo kaita
Iš viso 2019 metais LSŠA sudėtyje buvo 32 nariai-juridiniai asmenys ir 103 individualūs nariai.
2019 metais LSŠA nariais buvo priimti: 5 individualūs asmenys (1 - Alytaus krašto Skyriuje ir 4 – Vilniaus
krašto Skyriuje), narių-juridinių asmenų priimta nebuvo.

2019 metais narystę LSŠA nutraukė 11 individualių narių (8 - iš Kauno krašto Skyriaus, 1 – iš Klaipėdos
krašto Skyriaus, 2 – iš Vilniaus krašto Skyriaus). Narystės nutraukimo pagrindas: savo prašymu.

Narystės puoselėjimas
1. 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. LSŠA tarpininkavo, kad LSŠA nariai galėtų dalyvauti EAEA Generalinėje Asamblėjoje,
kuri vyko 2019 m. birželio 26-27 d. Kopenhagoje (Danija). Joje LSŠA atstovavo LSŠA prezidentė Inga
Jagelavičiūtė.
2. 2019 m. gegužės 9-11 dienomis Rygoje (Latvija) vyko Baltijos jūros valstybių NVO forumas. LSŠA
nariai nepareiškė noro dalyvauti.
3. Šiaurės ir Baltijos šalių (NO-BA) 2019 m. sausio 15 d. Reikjavike (Islandija) vyko Šiaurės ir Baltijos
šalių (NO-BA) suaugusiuju švietimo asociacijų atstovų metinis susitikimas. LSŠA atstovai lėšų trūkumo
nedalyvavo.
4. Švietimo NVO tinklas. LSŠA atstovai 2019 metais dalyvavo tinklo veiklose, diskusijoje dėl naujojo
Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto ir Neformalaus suaugusiųjų švietimo tarybos sudarymo.

Prezidentė, biuro darbuotojos, valdybos ir kiti aktyvūs nariai dalyvauja LSŠA narių konferencijose,
forumuose, reprezentaciniuose renginiuose:

 2019 m. lapkričio 19 d. Kauno rajono švietimo centro renginyje, skirtame Mokymosi savaitės
atidarymui, dalyvavo Valdybos pirmininkė V.Lukošūnienė.

 2019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus suaugusiųjų mokyklų kūrybinės dirbtuvės „Mokymosi pasaulis
laukia. Keliaukim!”

 2019 m. lapkričio 20 d. Zarasų švietimo centro organizuotoje diskusijoje „Suaugusiųjų mokymas:
rezultatai, perspektyvos“ dalyvavo Valdybos narė A. Taunytė.

 2019 m. lapkričio 27 d. respublikinėje suaugusiųjų mokymo centrų konferencijoje, kurią organizavo
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, pranešimą apie suaugusiųjų mokėjimą mokytis skaitė
LSŠA ekspertas A. Bėkšta ir valdybos pirmininkė V. Lukošūnienė.
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II.Asociacijos veikla
Neformalaus suaugusiųjų švietimo atstovavimas

 2019 m. balandžio 23 d. Švietimo mainų paramos fondo organizuotame pasitarime Suaugusiųjų
švietimo bendradarbiavimo veiklos perspektyva dalyvavo ir pasisakė LSŠA prezidentė Inga
Jagelavičiūtė.

 Prezidentė Inga Jagelavičiūtė yra Lietuvos švietimo tarybos narė.
Švietimo NVO tinklo veikloje dalyvavo LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė.

 2019 m. rugsėjo 5 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro konferencijoje „Regioninė
suaugusiųjų švietimo plėtra“ pranešimą skaitė LSŠA Valdybos pirmininkė V.Lukošūnienė.
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/regionines-suaugusiuju-svietimo-pletros-aktualijos

Renginiai
Asociacijos skyrių narių susirinkimas
Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2019 m. balandžio 19 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;
 Naujos kadencijos LSŠA valdybos ir revizoriaus rinkimai.

Susirinkimo metu buvo aptarti renginių organizavimo klausimai, išklausyti LSŠA narių ir Skyrių
koordinatorių pasisakymai.

Informacija apie susirinkimą:
http://www.lssa.smm.lt/lt/pokyciai-asociacijos-valdymo-grupeje/
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/po-gulinciu-akmeniu-ir-vanduo-neteka-arba-nuolat-atsinaujinanti-lietuvos-

suaugusiuju

Baltijos andragogų vasaros mokykla-2019
2019 m. liepos 3 - 5 d. Lietuvoje, Pasvalio mieste vyko 8-oji Baltijos Vasaros mokykla. Renginio tema
„Emocijos mokymesi: padeda ar trukdo?“ Renginys organizavo LSŠA bendradarbiaudama su Pasvalio
rajono Savivaldybės administracija ir Pasvalio krašto muziejumi.
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.
2019 m. renginyje buvo diskutuojama apie emocijų įtaką mokymuisi, pristatyti pirmieji
„Erasmus+“ projekto „Mokymosi motyvacijos skatinimas“ (ELMO) rezultatai, pasidalinta emocinio
mokymosi pavyzdžiais iš visų trijų Baltijos šalių, ieškota mokymąsi skatinančių emocijų Pasvalyje.

2019 metų Baltijos Vasaros mokykloje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA) atstovavo LSŠA
prezidentė Inga Jagelavičiūtė, valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė, LSŠA narės Arūnė Taunytė, Jūratė
Tamošaitytė, Renata Jankevičienė, LSŠA nariai Arūnas Bėkšta, Mindaugas Libikas, Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centro atstovės bei Pasvalio suaugusiųjų švietėjai.

Apie renginį plačiau http://www.lssa.smm.lt/lt/baltijos-saliu-andragogu-vasaros-mokykla/

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/regionines-suaugusiuju-svietimo-pletros-aktualijos
http://www.lssa.smm.lt/lt/pokyciai-asociacijos-valdymo-grupeje/
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/po-gulinciu-akmeniu-ir-vanduo-neteka-arba-nuolat-atsinaujinanti-lietuvos-suaugusiuju
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/po-gulinciu-akmeniu-ir-vanduo-neteka-arba-nuolat-atsinaujinanti-lietuvos-suaugusiuju
http://www.lssa.smm.lt/lt/baltijos-saliu-andragogu-vasaros-mokykla/
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Taip pat: https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/baltijos-andragogai-vienybes-kelyje

Neformalus LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai”
2019 metų rugsėjo 21-22 d., LSŠA nariai buvo susirinkę į tradicinį neformalųjį susitikimą „Pievelių
šnabždesiai“ Rumšiškių muziejaus Dvaro akademijoje.
Renginyje dalyvavo 7 LSŠA nariai. Renginys buvo skirtas emocijų ir kūrybiškumo ugdymuisi ir ugdymui.
Dalyviai susipažino su LSŠA vykdomo projekto „ELMO“ rezultatais ir medžiaga, aptarė andragogikos mitus
(vedė A. Bėkšta), atliko kūrybines užduotis „Kuriam kroodilą” pagal Beresnevičiaus knygą (vedė
V.Lukošūnienė). Kūrybinėse dirbtuvėse „Kuriame vaizdinį kino scenarijų“ (vedė A.Bėkšta) dalyviai kūrė
2019 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo renginio scenarijų. Antrąją renginio dieną, vadovaujant
I.Žemaitaityte, buvo skaitoma pasirinkta poezija ir kūriami haiku. Renginį užbaigė Praktinė – kūrybinė
užduotis Lietuvos liaudies buities muziejuje. Ją atliekant muziejaus ekspozicijos buvo
„įvertintos“ andragogų akimis, pasiūlymai surašyti ir perduoti muziejaus direktorei.

Suaugusiųjų mokymosi savaitė
2019 m. lapkričio 18–24 d. Lietuvoje dvidešimtą kartą vyko tradicinė suaugusiųjų mokymosi savaitė „Kelionė
po mokymosi pasaulį”.

20-oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skirta suaugusiųjų mokymosi visose gyvenimo srityse idėjos
sklaidai, mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui, mokymosi patrauklumo atskleidimui,
suaugusiųjų mokymosi pažangos apžvalgai bei suaugusiųjų mokymosi ateityje įžvalgų aptarimui.
Pagrindiniai 2019 m. Mokymosi savaitės tikslai: apžvelgti ir įvertinti dvidešimties suaugusiųjų mokymosi
savaičių patirtį ir indėlį į suaugusiųjų mokymosi idėjos sklaidą, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių
suaugusiųjų mokymosi rezultatų; parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių
žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi; skatinti suaugusiųjų mokytojų motyvaciją dirbti kūrybiškai.
Suaugusiųjų mokymosi savaitę 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 2019 m. nerado galimybių paremti renginį.

Savaitės atidarymo renginys vyko 2019 m. lapkričio 15 d. Vilniuje, Geležinkelio stotyje. Jį organizavo
LSŠA ir ŠMPF administruojama „Epale“ programa.
Konferencijoje prisiminti ryškiausi praėjusių 19 Savaičių epizodai, apdovanoti Metų geriausieji - andragogai
ir jų vykdomi projektai. Pirmojoje renginio dalyje „Epale“ autoritetas filosofas Kristupas Sabolius pravedė
paskaitą - kūrybingumo pamoką. Dainavimo profesionalė Agota Bėkštė dalyvius įtraukė į sutartinių
dainavimą. Antrojoje renginio dalyje pagrindinėje Geležinkelio stoties laukiamojoje salėje ir dalyvius, ir
pareivius kvietė net 6 mokymosi stotelės „įlipam – išlipam”: Poezijos (Vilniaus „Varpo” suaugusiųjų
gimnazija), Muzikos (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras), Vertybių
(LSŠA individualios narės Gražina Mongirdienė ir Arūnė Taunytė), Proto mūšių kompiuterinėje erdvėje

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/baltijos-andragogai-vienybes-kelyje
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(Asociacija „Langas į ateitį“ ), Kalbų (Soros Intenational House) ir Sveikatos (Vilniaus kolegijos Sveikatos
fakulteto studentai).

Renginio metu buvo paskelbtos Metų Andragogo ir aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių nominacijos bei
pagerbti mokymosi projektų konkurso nugalėtojai.

Savaitės metu 350 organizacijų/institucijų organizavo daugiau kaip 800 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.

2019 Metų Andragogo vardas suteiktas LSŠA nario Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto direktorei
Onutei Sakalauskienei.

Geriausiu 2019 metų konkurso projektais pripažinti ir apdovanoti specialiais prizais Šakių Trečiojo amžiaus
universiteto veiklos pristatymas ir Telšių rajono Kaunatavos kaimo bendruomenės veiklos pristatymas

LSŠA diplomais apdovanotos organizacijos, pateikusios konkurso kriterijus labiausiai atitinkančias veiklas ir
iniciatyvas:

 Visagino švietimo pagalbos tarnyba
 Kėdainių profesinio rengimo centras
 Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija

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.

Savaitės idėjos sklaidai išleistas plakatas. Jis buvo dalijami įvairioms organizacijoms ir institucijoms –
Savaitės dalyviams.
Visa informacija apie 2019 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę: http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-
mokymosi-savaite/
Taip pat:
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/keturios-keliones-po-mokymosi-ir-kurybiskumo-pasauli

III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas

2019 m. Asociacija vykdė tris tarptautinius projektus: du koordinavo, viename buvo kaip partneris.

Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus (ERASMUS+ programos mobilumo projektas,
2019 - 2021).
Projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ vykdo penkių suaugusiųjų švietimo
institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), Kauno rajono švietimo centras,
Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo
institutas.
Konsorciumo vykdomo mobilumo projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę,
tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/keturios-keliones-po-mokymosi-ir-kurybiskumo-pasauli
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 Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas.
 Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis

metodikos ir formos.
 Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.

Projektas pradėtas 2019 m. rudenį, todėl iš esmės vyko tik parengiamieji darbai: suderintos sutartys su
Konsorciumo partneriais, užmegztas kontaktas su pirmojo mobilumo į Vokietiją partneriais. 2019 m. gruodžio
5 d. Kaune, įvyko „Gyvenimo ir tikėjimo instituto“ globojamas Konsorciumo partnerių susitikimas -
susipažinimas. Jame buvo aptarti projekto tikslai, uždaviniai, organizavimo ir koordinavimo klausimai.

Projekto aprašymas http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/andragogo-misija-suteikti-besimokanciajam-sparnus/

Mokėjimo mokytis kompetencijos plėtra Baltijos – Šiaurės šalyse. Nordplus adult programos
finansuojamas parengiamasis vizitas (2019)
Parengiamojo vizito tikslas – išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybes kuriant konkretų projektą apie
mokėjimo mokytis kompetencijos puoselėjimą tarp suaugusiųjų Baltijos – Šiaurės šalyse kitam Nordplus
Adult finansavimo laikotarpiui (2020 metams). Projektas būtų rengiamas 2016 – 2018 metais tarptautinio
konsorciumo Erasmus+ projekte sukurto mokėjimo mokytis gebėjimų nusistatymo pagrindu. Nordplus Adult
programai kuriamame projekte Lietuvos ir Estijos kolegos pasidalintų vykdyto projekto patirtimi, o kitų
šalių kolegos siektų pritaikyti instrumentą savo šalyse.
2019 m. spalio 23 - 25 d. Vilniuje įvyko būsimų partnerių iš Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos
susitikimas, kuriame buvo išsiaiškinti būsimo projekto rengimo aspektai. Susitikimo rezultatas - 2020 m.
vasario mėn. Nordplus Adult programai parengtas projektas „Mokėjimo mokytis kompetencijos plėtra
Baltijos – Šiaurės šalyse“.

Projekto aprašymas http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/mokejimo-mokytis-kompetencijos-pletra-baltijos-
siaures-salyse-nordplus-adult-programos-finansuojamas-parengiamasis-vizitas-2019/

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

http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/andragogo-misija-suteikti-besimokanciajam-sparnus/
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/mokejimo-mokytis-kompetencijos-pletra-baltijos-siaures-salyse-nordplus-adult-programos-finansuojamas-parengiamasis-vizitas-2019/
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/mokejimo-mokytis-kompetencijos-pletra-baltijos-siaures-salyse-nordplus-adult-programos-finansuojamas-parengiamasis-vizitas-2019/
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 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.

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.

2019 metais projekte įvyko šie renginiai:
 2019 m. vasario 11-14 d. Vilniuje projekto partnerių susitikimas.
 2019 m. birželio 11-13 d. Hannoveryje partnerių mokymosi renginys, skirtas emocijų mokymesi

temai nagrinėti.
 2019 m. lapkričio 5-7 d. Madride partnerių mokymosi renginys, skirtas socialiniams mokymosi

aspektams aptarti.

Daugiau apie projektą http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/mokymosi-motyvacijos-stiprinimas-
enhancing-learning-motivation-elmo/

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.

2019 m. LSŠA viešųjų pirkimų būdu nupirko paslaugas iš Užsienio kalbų mokymo centro suaugusiųjų
mokytojų stažuotėms Estijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose ir Maltoje organizuoti. Šiose stažuotėse
dalyvavo 40 suaugusiųjų mokytojų iš įvairių suaugusiųjų mokymo centrų, mokyklų bei gimnazijų, tarp jų 10
LSŠA narių.
Plačiau http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokytojai-mokomes-kad-geriau-padetume-savo-mokiniams/

2019 m. rudenį nupirktos paslaugos iš VšĮ „Trakų švietimo centras“ stažuotei Airijoje organizuoti 2020
metais.

http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/mokymosi-motyvacijos-stiprinimas-enhancing-learning-motivation-elmo/
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/mokymosi-motyvacijos-stiprinimas-enhancing-learning-motivation-elmo/
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokytojai-mokomes-kad-geriau-padetume-savo-mokiniams/
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Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis
Projektą nuo 2018 m. lapkričio mėn. įgyvendina Nacionalinis švietimo NVO tinklas. Projekto veikloje
dalyvauja LSŠA ekspertės – tyrėjos Irena Žemaitaitytė ir Alina Petrauskienė. Vykdant projektą 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.

2019 m. LSŠA teikė organizavimo ir/arba mokymo paslaugas, laimėjus viešųjų pirkimų konkursus
(viena pati arba būdama konsorciumo nare):

 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. 2019 metais sukurti specializuoti
moduliai, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymosi medžiaga adaptuota 180 profesinio mokymo
programų, kurios apima 16 ūkio sektorių. Į adaptavimą buvo įtraukta 10 profesinio rengimo įstaigų
arba jose dirbančių ekspertų. Buvo stengiamasi įtraukti LSŠA juridinius asmenis, teikiančius
profesinio mokymo paslaugas. Vienas juridinis asmuo atsisakė. Rengiant medžiagą dalyvavo
ekspertė iš Valstybinės Klaipėdos kolegijos. 2019 m. taip pat parengti praktiniai vadovai mokytojui
ir mokiniu, pravesti 5 konsultaciniai renginiai profesinio mokymo įstaigų pedagogams ir profesinio
mokymo meistrams.

Plačiau: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/sukurta-interaktyvi-elektronine-mokymo-si-priemone-padedanti-
ugdyti-bendruosius-gebejimus-profesiniame-mokyme/

Programa „Mokėjimo mokytis konsultantų rengimas“
Tęsiant projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas” rezultatų skaidą 2019 m. LSŠA ekspertai A.
Bėkšta ir V.Lukošūnienė parengė 20 akad. val. mokymosi programą „Mokėjimo mokytis konsultantų
rengimas“ (progr. akreditacijos Nr.221000520). Deja, iš dviejų organizuotų renginių (Telšiuose ir Klaipėdoje)
nei vienas neįvyko, nes nesusirinko andragogų grupės.

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/sukurta-interaktyvi-elektronine-mokymo-si-priemone-padedanti-ugdyti-bendruosius-gebejimus-profesiniame-mokyme/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/sukurta-interaktyvi-elektronine-mokymo-si-priemone-padedanti-ugdyti-bendruosius-gebejimus-profesiniame-mokyme/
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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. 2019 m. birželio 26–27 dienomis Kopenhagoje (Danija) vykusioje EAEA
Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė.

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklas (NO–BA).
Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų (NO-BA) kasmetinis susitikimas įvyko 2019 m.
sausio 15 d. Reikjavike (Islandija). LSŠA atstovai lėšų trūkumo nedalyvavo.

Nacionalinis Švietimo NVO tinklas

LSŠA Švietimo NVo tinkle dalyvauja nuo 2017 metų. Kartu su kitais Tinklo nariais LSŠA svarsto politinius
švietimo dokumentus, teikia pasiūlymus. Kaip projekto partneris LSŠA dalyvauja Tinklo projekte „Naujoji
švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“.
(Taip pat žr. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas bei 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. Iki 2019 m. pavasario BJV tarybos nare buvo LSŠA valdybos narė Daiva
Malinauskienė, kuri 2019 metais ir organizavo Lietuvos švietimo NVO dalyvavimą Forume.
Baltijos jūros valstybių NVO forume „Tvarumas, saugumas ir tapatumas!“ (Sustainability, Security and
Identity!) vyko 2019 m. gegužės 9-11 d. Rygoje (Latvija). LSŠA nariai nepareiškė noro dalyvauti.
Lietuvos NVO atstovavo Arminas Varanauskas, (Ekonomikos žinių forumas) ir keletas kitų Lietuvos NVO
atstovų, kurie informaciją gavo iš LSŠA.
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VI. Veikla kraštų skyriuose

2019 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, Alytaus, Panevėžio skyriai).
 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.
- Informacija nuolat atnaujinama LSŠA internetinėje svetainėje www.lssa.smm.lt
- LSŠA nariai siuntė vieni kitiems kvietimus dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose.
- Patirtimi LSŠA nariai turėjo galimybę pasidalinti LSŠA ataskaitiniame susirinkime (2019 04 19),

„Pievelių šnabždesių” renginyje, suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose.
- LSŠA nariai įsitraukė į Europos suaugusiųjų švietimo bendruomenės „Epale“ veiklą. Penkios LSŠA narės

yra „Epale“ konsultantės regionuose.

VIII.LSŠA pajamos
- Nario mokestis.
- 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio.
- Projektai

Ataskaitą parengė LSŠA prezidentė I.Jagelavičiūtė ir atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk.

Vilnius, 2020 m. balandžio 12 d.

http://www.lssa.smm.lt
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