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2012 metų valdybos veiklos ataskaita 

 

 

 

1. Valdyba 

Dabartinė Valdyba buvo išrinkta 2010 m. balandžio 23 d. Vykusiame skyrių narių susirinkime: 

1. Arūnas Bėkšta,  

2. Vincentas Dienys  

3. Genutė Gedvilienė 

4. Roma Juozaitienė 

5. Dangiras Kačinskas 

6. Natalja Kimso  

7. Mindaugas Libikas 

8. Vilija Lukošūnienė 

9. Aurelija Pelenienė  

10. Algimanta Ščiglinskienė 

11. Rita Vargalytė 

 

Tą pačią dieną vykusiame naujos Valdybos posėdyje Valdybos pirmininku ir LSŠA Prezidentu 

išrinktas Arūnas Bėkšta.  

2010 m. Gegužės 13 d. Valdybos posėdyje valdybos nariai pasiskirstė atsakomybės sritimis: 

 Asociacijos projektinė veikla – ats. V.Lukošūnienė; 

 Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymo pataisų rengimas – ats. A.Bėkšta; 

 Bendradarbiavimas su Ūkio ir Socialinės apsaugos ministerijomis – ats. A.Ščiglinskienė;  

 Atstovavimas sprendžiant formaliojo švietimo klausimus (suaugusiųjų mokyklos ir centrai)– 

ats. N.Kimso; 

 Tarptautinis bendradarbiavimas – ats. A.Bėkšta; 

 Dokumentų rengimas, ryšiai su Lietuvos organizacijomis ir asmenimis, dirbančiais 

suaugusiųjų švietimo srityje – ats. D.Kačinskas; 

 Neformalaus LSŠA narių susitikimo “Pievelių šnabždesiai-2012” organizavimas (preliminari 

data – rugsėjo 11-12 dienos) ir LSŠA internetinės svetainės priežiūros darbai – ats. V.Lukošūnienė;  

 

Vėliau atsakomybių perskirstymo nebuvo.  

 

2. LSŠA finansinė veikla  

 

2012 rugsėjo mėnesį Valdybos posėdyje patvirtinome LSŠA biudžetą.  

 

  2012 m. biudžetas  

    

Išlaidų pavadinimas Iš viso Pelnas 
Nario mokesčio 
lėšos, 2 % GPM 

Ryšių paslaugos 4050 2700 1350 

Kom. paslaugos 2100 1400 700 

Pašto išlaidos 300   300 
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Kelionės  išlaidos 4000 2000 2000 

2012 m. konferencija 12000 12000   

2012 m. suaug. švietimo savaitė 7100 7100   

Kiti renginiai 2500   2500 

Banko komisinis mokestis 500 200 300 

EAEA mokestis 1000   1000 

Kitos išlaidos 2000   2000 

Kitos prekės 2000 1500 500 

DU išlaidos 12200 10200 2000 

Rezervas 1000   1000 

Iš viso 50750 37100 13650 

LSŠA prezidentas   Arūnas Bėkšta 

 

Kaip biudžetas vykdomas, sužinosime iš finansinės ataskaitos. 

 

3. Veikla nariams: 

 

Valdyba buvo įtraukiama svarstyti ir nuspręsti pagrindinių renginių datas, tematiką, programą, kurią 

vėliau įgyvendindavo LSŠA biuras.  

 LSŠA 20-mečio minėjimas. „Pasveikinkim vieni kitus“ 

 Suaugusiųjų švietimo savaitė. „Kartų mokymasis kartu“ 

 „Pievelių šnabždesiai” Rumšiškėse.  

 Vasaros mokykla Estijoje 

 „Savišvieta“. Genutė Gedvilienė sudarė Savišvietos 2012 m. Nr.1, skirtą bendrai LSŠA ir 

LieDm konferencijai, įvykusiai 2011 m. lapkričio 18 d. Vilija Lukošūnienė sudarė Savišvietos 2012 

Nr.2, skirtą LSŠA 20-mečiui.  

 

4. Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis: 

 LR Seimas. 2012 pavyko užmegzti gerus santykius su LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetu. Rezultatas – naujas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektas, 

užregistruotas. Seime.  

 Lietuvos švietimo taryba. Lietuvos švietimo taryba pagaliau įsteigta prie Seimo. Deja, 

LSŠA nėra atstovaujama šioje Taryboje.   

 ŠMM. Su Natalija Kimso dėjome daug pastangų siekdami susitikti su naujuoju Švietimo ir 

mokslo Ministru Dainiumi Pavalkiu, kol kas nesėkmingai.  

 

 

5. Valdybos posėdžiai. 

 

2012 metais įvyko 9 valdybos posėdžiai. Pagrindiniai svarstyti klausimai: 

 Narystės klausimai  

 LSŠA 20-mečio minėjimo organizavimo klausimai  

 LSŠA biudžeto tvirtinimas 

 EAEA Valdybos posėdžio Vilniuje organizavimas 

 Metinės Skyrių narių konferencijos organizavimas 

 „Pievelių šnabždesių“ organizavimas  
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 Pasirengimas Suaugusiųjų švietimo savaitei  

 Suaugusiųjų švietimo savaitės organizavimas 

 

Valdybos posėdžių suvestinė-2012 

 

1. 2012-01-24, Vilnius (virtualus), posėdžio protokolas Nr. 13 (58). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centro prašymas nustatyti jų veiklos teritoriją – Klaipėdos kraštą. 

Nutarta: prašymą patenkinti ir nuo 2011-12-28 d. Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centrą laikyti 

LSŠA nariu - juridiniu asmeniu Klaipėdos krašto Skyriuje.  

Jonės Sikorskienės (Vilnius) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą patenkinti ir nuo 

2012-01-24 d. laikyti ją LSŠA nare Vilniaus krašto Skyriuje. 

 

2. 2012-03-14, Vilnius, posėdžio protokolas Nr. 14 (59). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- 2012 metų Asociacijos Skyrių narių susirinkimo datos nustatymas ir preliminarios darbotvarkės 

sudarymas. Nutarta: Nustatoma susirinkimo data – 2012 m. balandžio 13 d., susirinkimo vieta – 

Vilniaus m. ir patvirtinama LSŠA prezidento pasiūlyta preliminari susirinkimo darbotvarkė. 

-  Vilmos Staskevičienės (Kėdainiai) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą 

patenkinti ir nuo 2012 m. kovo 14 d. Vilmą Staskevičienę laikyti nare Kauno krašto Skyriuje. 

-  Pasiūlymas dėl LSŠA narystės European Basic Skills tinkle. Nutarta: priimti pasiūlymą tapti 

minėto tinklo nariu su sąlyga, kad galėtume būti tik asocijuotais jo nariais.  

- Darbo grupės neformalaus švietimo įstatymo keitimui sudarymas. Nutarta: pritarti LSŠA 

prezidento pasiūlytai įstatymo rengimo grupės sudėčiai, įtraukiant į ją papildomai Rimantą Klepačių. 

 2012 metų suaugusiųjų švietimo Savaitė. Nutarta: 2012 metų Savaitė bus skirta LSŠA 20-

mečiui. Nustatoma data – 2012 m. lapkričio 19 – 25 d. Pritarti pasiūlymui organizuoti jos metu 

respublikinę konferenciją. Pritarti V.Lukošūnienės pasiūlymui teikti tokias idėjas, kad būtų platus 

pasirinkimas. Pritarti D.Kačinsko pasiūlymui sudaryti iniciatyvinę grupę Savaitės idėjų paieškai ir 

veiklų koordinavimui. 

 Savišvietos, skirtos LSŠA 20-mečiui, išleidimas. Nutarta: pritarti dėl Savišvietos, skirtos 

LSŠA 20-mečiui, išleidimo idėjos ir prezidento sudarytos redkolegijos sudėties. Pritarti 

V.Lukošūnienės siūlymui teikti idėjas jos turiniui (pvz. „Švietimas tarpukario Lietuvoje ir dabar – 

nepriklausomybės laikotarpiu“). Pritarti siūlymui organizuoti apklausą „Mano didieji atradimai 

suaugusiųjų švietime per 20 metų“ ir atlikti jos apibendrinimą.  

 Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų vasaros mokykla Estijoje. Nutarta: pritarti kolegų iš 

Estijos suaugusiųjų švietimo asociacijos pasiūlymui organizuoti vasaros mokyklą suaugusiųjų 

švietėjams 2012 m. birželio mėn. Detalią informaciją apie tai išsiųsti LSŠA nariams balandžio mėn., 

kviečiant joje dalyvauti. 

Valdybos posėdis buvo suderintas su EAEA Valdybos posėdžiu, kurį organizavome Vilniuje. Kovo 

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

nare A.M. Povilioniene ir komiteto pirmininko patarėju K. Kaminsku. Susitikime taip pat dalyvavo 

LSŠA prezidentas A. Bėkšta, LSŠA valdybos nariai ir suaugusiųjų švietimo institucijų – LSŠA narių 

– atstovai. 

 

3. 2012-04-05, Vilnius (virtualus), posėdžio protokolas Nr. 15 (60). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 
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- Klaipėdos valstybinės kolegijos Tęstinių studijų centro prašymas priimti LSŠA nariu –  

juridiniu asmeniu. Nutarta: prašymą patenkinti ir nuo 2012-04-05 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Tęstinių studijų centrą laikyti LSŠA nariu - juridiniu asmeniu -Klaipėdos krašto skyriuje.  

- Gražinos Mongirdienės (Vilnius) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą  

patenkinti ir nuo 2012-04-05 d. laikyti Gražiną Mongirdienę LSŠA nare Vilniaus krašto skyriuje. 

- Editos Vosylienės (Marijampolė) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą  

patenkinti ir nuo 2012-04-05 d. laikyti Editą Vosylienę LSŠA nare Marijampolės krašto skyriuje.  

 

4. 2012-04-17, Vilnius (virtualus),  posėdžio protokolas Nr. 16 (61). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- Linos Arbačiauskienės (Alytus) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą patenkinti ir 

nuo 2012-04-17 d. Liną Arbačiauskienę laikyti LSŠA nare – Alytaus krašto Skyriuje.  

- Onos Drobelienės (Varėnos raj.) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą patenkinti ir 

nuo 2012-04-17 d. ir laikyti Oną Drobelienę LSŠA nare Alytaus krašto Skyriuje. 

- Vilmos Sargautaitės (Vilnius) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą  patenkinti ir nuo 

2012-04-17 d. ir laikyti Vilmą Sargautaitę LSŠA nare Vilniaus krašto Skyriuje 

 

5. 2012-05-07, Vilnius (virtualus), posėdžio protokolas Nr. Nr. 17 (62). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- Andrejaus Timko (Vilnius) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą patenkinti ir nuo 

2012-05-07 d. Andrejų Timko laikyti LSŠA nariu – Vilniaus krašto Skyriuje. 

 -  UAB Industry Service Center (Kauno krašto Skyrius) prašymas išbraukti iš LSŠA narių. 

Nutarta: prašymą patenkinti ir nuo 2012-05-07 d. UAB Industry Service Center laikyti išbrauktu iš 

LSŠA narių sąrašo. 

 

6. 2012-05-30, Vilnius (virtualus), posėdžio protokolas Nr. 18 (63). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- Onos Sturonienės (Tauragė) prašymas priimti į LSŠA narius. Nutarta: prašymą  

patenkinti ir nuo 2012-05-30 d.Oną Sturonienę laikyti LSŠA nare – Klaipėdos krašto Skyriuje.  

 

7. 2012-06-27, Vilnius (virtualus), posėdžio protokolas Nr. 19 (64). 
Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centro prašymas nutraukti narystę LSŠA. Nutarta:  

prašymą patenkinti ir nuo 2012-06-27 d. VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centrą laikyti išbrauktu iš 

LSŠA narių sąrašo. 

 

8. 2012-09-07, Rumšiškės, Kaišiadorių raj., išplėstinio posėdžio protokolas Nr. 20 (65). 

Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- 2012 m. Suaugusiųjų švietimo Savaitės Kartų mokymasis kartu“ organizavimas. Nutarta: Savaitės 

atidarymo konferenciją organizuoti 2012-11-16. Dėl patalpų tartis su Valdovų rūmais arba Signatarų 

namais. 

Konferencijoje nagrinėti LSŠA veiklos tęstinumą keičiantis ir narių kartoms. Pagrindiniam 

„įkvepiančiam“ pranešimui ieškoti charizmatiškos asmenybės, galinčios į švietimą pažvelgti plačiau 

(siūlymai – Tomas Kučinskas, brolis Nerijus, Gytis Padegimas; dar tartis su aktyviais nariais dėl kitų 

asmenybių). LSŠA veiklos tęstinumą iliustruoti andragogų praktikų projekto plėtojimu nuo 

„Learning and Sharing“ iki dabartinio UPC projekto, kuriame naudojama andragogo praktiko sąvoka 
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ir pamąstymų, kurlink bus judama toliau. Pranešimą rengti sutinka R.Juozaitienė ir A. Juozaitis. 

Kartų perimamumą iliustruoti vieno regiono atvejo (Telšių) analizės pavyzdžiu; pranešimą paprašyta 

padaryti R. Vargalytė. 

Jeigu iki lapkričio 1 d. iš Seimo darbo grupės bus gautos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 

pataisos, organizuoti vaizdo konferenciją jų aptarimui nacionaliniu mastu; kontaktuoti su kolegomis 

iš Kauno dėl konferencijos organizavimo galimybių. 

Skelbti projektų konkursą; skelbti Dvidešimtmečio andragogo nominaciją; komisijų tuo tarpu 

nesudaryti. 

- Asociacijos Skyrių narių susirinkimo datos nustatymas. Nutarta: Susirinkimą  

organizuoti 2013 m. balandžio 12 d. Susirinkimo vieta – Vilniaus m. Apie šį valdybos nutarimą 

informuoti LSŠA kraštų Skyrių koordinatorius, įpareigojant iki 2013 m. balandžio 01 d. organizuoti 

Skyrių narių susirinkimus savo koordinuojamose veiklos teritorijose ir išrinkti delegatus į 

Susirinkimą. 

 

- 2012 m. LSŠA biudžeto tvirtinimas. Nutarta: 2012 m. biudžetas tvirtinamas vienbalsiai. 

 

9. 2012-10-29, Vilnius (virtualus), posėdžio protokolas Nr. 21 (66). 

 Jame buvo svarstyti šie klausimai: 

- Vilnius "Varpo" suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktorės Jolantos Čeponaitės kandidatūros 

svarstymas dėl jos patvirtinimo Vilniaus krašto Skyriaus koordinatore. Nutarta: apsvarsčius 

Vilniaus krašto Skyriaus narių susirinkimo teikimą, nutarta jį patenkinti ir nuo 2012-10-29 d. Jolantą 

Čeponaitę patvirtinti Vilniaus krašto Skyriaus koordinatore. 

 

Valdybos narių indėlis 

 

Arūnas Bėkšta:  

 Kvietė valdybos posėdžius ir jiems pirmininkavo 

 Prisidėjo rengiant LSŠA 20-mečio minėjimo renginį, skaitė jame pranešimą 

 Organizavo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo koncepcijos ir įstatymo projekto 

rengimą, buvo LR Seimo darbo grupės narys.  

 Prisidėjo prie Suaugusiųjų švietimo savaitės organizavimo. Dalyvavo suaugusiųjų švietimo 

savaitės renginiuose: 

 Dalyvavo „20 mečio andragogo” vertinimo komisijoje 

 Vedė du tinklinius seminarus “„Neformalaus mokymo institucijų kokybės vertinimas. 

Europos kokybės ženklas" (2012-11-22) ir „Suaugusiųjų švietimas ir jo subtilybės" (2012-11-26). 

 Dalyvavo Savaitės konferencijoje Tauragėje 

 ŠMPF seminare „Aktyvus brandumas su Grundtvig ir NordPlus Adult projektais”, 

skirtame ŠMPF 5-mečiui ir LŠSA 20-mečiui, skaitė pranešimą „Grundtvig projektų nauda Lietuvai – 

LSŠA patirtis“ 
 Vedė renginį skirtą suaugusiųjų švietimui Litekspo parodoje „MOKYKLA 2012“ 

 Soros International House ir Vilniaus savivaldybės renginyje „SENĖJIMAS KVIEČIA 

VEIKTI“ 2012 m. spalio 2 d., vedė interaktyvų užsiėmimą „Tu ir aš- mes vieno kraujo“  

 Partnerystės projekto „EQM for non-formal learning providers – further development “ 

vadovas Lietuvoje 

 Prisidėjo prie „Pievelių šnabždesių” organizavimo 
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 Vedė seminarus pagal paslaugų sutartį įgyvendinant Lietuvos muziejų asociacijos projektą 

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

tinklas“.  

 Vedė seminarus pagal paslaugų sutartį įgyvendinant UPC projektą „Suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas” 

 Vedė seminarus „Demokratinės vertybės” projekte „Atviras kodar pilietis”, kurį vykdo 

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ su partneriais: VšĮ Lygių galimybių plėtros 

centras, VšĮ „Europos namai“, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, VšĮ „Profat“. Parengė dalį 

„Demokratinės vertybės“ metodiniam leidiniui.  

 Gruodžio 4 d,. Estijos Švietimo ir mokslo ministerijos pakviestas, Arūnas Bėkšta dalyvavo 

konferencijoje „Quality Assurance Roadmap in Adult Education“ ir skaitė pranešimą „Suaugusiųjų 

švietimo kokybės užtikrinimas. Lietuvos atvejis“ 

 Sukūrė LSŠA Facebook paskyrą  

 

Algimanta Ščiglinskienė 

 Prisidėjo prie LSŠA 20-mečio minėjimo organizavimo 

 Viena iš nuolatinių „Pievelių šnabždesių“ dalyvių  

 Nuolat informuodavo Valdybos narius apie renginius Alytuje 

 

Aurelija Pelenienė  

 Vertino paraiškas projektų ir iniciatyvų konkursui "Kartu mokymasis kartu"   

 

Genutė Gedvilienė  

 Viena iš iniciatorių LSŠA 20- mečio minėjimą surengti Kaune ir labai prisidėjo prie 

Jubiliejinio renginio organizavimo  

 Įdėjo išsamią informaciją apie jubiliejinį renginį VDU Edukologijos katedros tinklalapyje, 

jos pagrindu parengė straipsnį „Savišvietai“ 

 Organizavo Savaitės renginius Kaune 

 Sudarė Savišvietos 2012 m. Nr.1, skirtą bendrai LSŠA ir LieDm konferencijai, įvykusiai 

2011 m. lapkričio 18 d.  

 LSŠA darbo grupėje rengė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto koncepciją 

ir projektą 

 LR Seimo darbo grupėje toliau dirbo prie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 

projekto 

 Skaityti pranešimai:  

 Kas yra LŠSA? (Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras) 

 Trečiojo amžiaus universiteto tradicijos ir perspektyvos ( Kauno rajono TAU atidarymo 

konferencija, Tauragės senjorų TAU) 

 

Dangiras Kačinskas: 

 Organizavo suaugusiųjų švietimo savaitės renginius Kėdainių regione 

 Nuolatinis „Pievelių šnabždesių” dalyvis, bendraorganizatorius 

 ŠMPF seminare „Aktyvus brandumas su Grundtvig ir NordPlus Adult projektais”, skirtame 

ŠMPF 5-mečiui ir LŠSA 20-mečiui, skaitė pranešimą „Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras – 

Grundtvig projektų dalyvis“  
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 Inicijavo susitikimą su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke Audrone 

Pitrėniene (kalbėta apie neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą, suaugusiųjų švietimo 

tarybą, formalųjį suaugusiųjų mokymą).  

 2013-03-14 dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės Audronės 

Pitrėnienės spaudos konferencijoje „Ar Lietuva pribrendo suaugusiųjų švietimui?“.  

 

Mindaugas Libikas 

 Prisidėjo organizuojant Savaitės renginius Šiaurės Lietuvos regione 

 Savaitės atidarymo konferencijoje perskaitė pranešimą „Kartų mokymasis kartu: krokodilas 

Gena, Kūlverstukas ir Skrybeliuotė“   

 Nuolatinis „Pievelių šnabždesių” dalyvis ir bendraorganizatorius  

 Prisidėjo prie Jubiliejinio renginio organizavimo, perskaitė pranešimą apie įvykius Lietuvoje 

ir pasaulyje 1992 metų vasario 22 d., kai susikūrė LSŠA ir jo pagrindu parengė straipsnį 

„Savišvietai“ 

 Dalyvavo „20- mečio andragogo” vertinimo komisijoje 

  

 

 

Natalija Kimso 

 Prisidėjo rengiant LSŠA 20- mečio minėjimą 

 Buvo Seimo darbo grupės, rengusios Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą, 

narė 

 Atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo centrus LR Trišalės Tarybos Švietimo komitete  

 Prisidėjo organizuojant EAEA valdybos posėdį Vilniuje. Suteikė patalpas, dalyvavo 

diskusijose, pristatė Suaugusiųjų švietimo centrų situaciją Lietuvoje, dalyvavo susitikime su Seimo 

nariais  

 ŠMPF seminare “Aktyvus brandumas su Grundtvig ir NordPlus Adult projektais”, skirtame 

ŠMPF 5-mečiui ir LŠSA 20-mečiui, skaitė pranešimą „Grundtvig mokymosi partnerystės projektai 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre“  

 

Rita Vargalytė 

 Prisidėjo prie LSŠA  jubiliejaus organizavimo -   kūrė Telšių krašto  LSŠA narių  programą  

ir būrė narius dalyvauti  LSŠA dvidešimtajame  jubiliejuje Kaune. 

 Organizavo Suaugusiųjų švietimo savaitės renginius Telšių regione 

 Aktyvius „Pievelių šnabždesių“ dalyvis ir bendraorganizatorius 

 Savaitės atidarymo konferencijoje skaitė pranešimą „Kartų perimamumas (Telšių regiono 

atvejis)“ 

 Parašė straipsnį į Jubiliejinę Savišvietą ,,Kartų perimamumas ( Telšių regiono atvejis). 

 

Roma Juozaitienė 

 Prisidėjo rengiant LSŠA 20- mečio minėjimą 

 Dalyvavo Valdybos posėdžiuose, teikė vertingus pasiūlymus 

 Perskaitė pranešimą Jubiliejinėje konferencijoje  

 Kartu su Aurimu Juozaičiu perskaitė pranešimą Savaitės atidarymo konferencijoje. 

„ANDRAGOGAS PRAKTIKAS LSŠA. Kaip keliavome andragoginio profesionalumo link?“ 
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 Romai suteiktas Dvidešimtmečio andragogo vardas  

 

Vilja Lukošūnienė  

 Koordinavo Savaitės renginius, rūpinosi Savaitės leidyba, prisidėjo prie Savaitės atidarymo 

renginio organizavimo, dalyvavo nuotolinėje konferencijoje svarstant Įstatymo projektą, dalyvavo 

Savaitės renginiuose, organizavo projektų konkursą „Kartų mokymasis kartu“, sudarė ir išleido 

Savaitės renginių katalogą ir plakatą. Savaitę organizavo 112 institucijų i, įvyko 278 renginiai   

 Organizavo “Pievelių šnabždesius” 2012  

 Organizavo internetinio puslapio tvarkymą 

 Prisidėjo rengiant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto koncepciją  

 Dalyvavo rengiant paraišką Lietuvos muziejų asociacijos projekto paslaugoms teikti, 

organizavo seminarus Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 

 Užbaigė projektą “Socialiai pažeidžiamų grupių bendrųjų kompetencijų plėtra ir 

pripažinimas“ (C-KIT, 2010-2012) (Italija, Vokietija, Lietuva, Turkija) vykdymą: suorganizavo 

projekto baigiamąją konferenciją, prisidėjo prie 4 praktinių knygelių skirtų bendrųjų kompetencijų 

ugdymui sudarymo ir išleidimo,  

 Dalyvavo įgyvendinant GinCo, EQM ir „Atviras kodas: Pilietis“ projektus 

 Sudarė jubiliejinį Savišvietos numerį. Parašė straipsnį 

 

Vincentas Dienys  

 Dalyvavo rengiant asociacijos 20 m. jubiliejų: 

 Dalyvavo atrenkant geriausią dvidešimtmečio andragogą  

 Kaune vykusioje jubiliejinėje konferencijoje padarė pranešimą „LSŠA augimas“ 

 Dalyvavo įstatymo rengimo „iniciatyvinėje grupėje“ ir dalyvavo pristatant Įstatymo projektą 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete  

 Į jubiliejinę Savišvietą, remdamasis jubiliejinėje konferencijoje padarytu pranešimu, parašė 

straipsnelį „Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos gimimas ir augimas“ 

 Sudarydavo galimybę pasinaudoti KPMPC patalpomis Valdybos posėdžiams ir Įstatymo 

projekto rengimui  

 Aktyviai dalyvavo valdybos posėdžiuose nesvarbu kokia forma jie būdavo organizuojami 

 

 


