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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Narystė LSŠA 
Narių skaičius ir jo kaita 

Iš viso 2020 metais LSŠA sudėtyje buvo 32 nariai-juridiniai asmenys ir 104 individualūs nariai. 

2020 metais LSŠA nariais buvo priimti: 4 individualūs asmenys (1 – Kauno krašto Skyriuje, 1 – Panevėžio 

krašto Skyriuje ir 2 – Vilniaus krašto Skyriuje), narių-juridinių asmenų priimta nebuvo. 

2020 metais narystę LSŠA nutraukė: 

-  34 individualūs nariai (6 – iš Alytaus krašto Skyriaus, 4 – iš Kauno krašto Skyriaus, 8 – iš Klaipėdos krašto 

Skyriaus, 1 – iš Marijampolės krašto Skyriaus, 1 – iš Panevėžio krašto Skyriaus, 9 – iš Telšių krašto Skyriaus, 5 

– iš Vilniaus krašto Skyriaus). Narystės nutraukimo pagrindas: 5 nariai - savo prašymu, 28 nariai – dėl sistemingo 

narystės mokesčio nemokėjimo, 1 narys – mirė. 

- 4 nariai-juridiniai asmenys (1 - iš Alytaus krašto Skyriaus, 1 – iš Kauno krašto Skyriaus, 1 – iš Marijampolės 

krašto Skyriaus, 1 – iš Utenos krašto Skyriaus). Narystės nutraukimo pagrindas – sistemingas narystės mokesčio 

nemokėjimas. 

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 nariai galėtų dalyvauti EAEA Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyko 2020 m. gegužės 28 d. ir birželio 3 d. 

Bratislavoje (Slovakija) – virtualiuoju būdu. Joje LSŠA atstovavo LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė. 

2. 2020 m. balandžio 24-26 dienomis Danijoje vyko Baltijos jūros valstybių NVO forumas. LSŠA nariai nepareiškė 

noro dalyvauti. 

3. Švietimo NVO tinklas. LSŠA tapo Švietimo NVO tinklo nare, aktyviai dalyvauja veikloje, atstovaujama 

prezidentės Ingos Jagelavičiūtės ir valdybos pirmininkės Vilijos Lukošūnienės. 

4. Prezidentė, biuro darbuotojos, valdybos ir kiti aktyvūs nariai dalyvauja LSŠA narių konferencijose, forumuose, 

darbo grupėse, reprezentaciniuose renginiuose. 2020 metais daug renginių dėl Covid-19 buvo organizuojama 

nuotoliniu būdu, todėl buvo galimybės aktyviai dalyvauti regioniniuose Mokymosi savaitės ir kituose renginiuose. A. 

Bėkšta, prasidėjus pirmajam karantinui iniciavo nuotolinių mokymų ciklą apie mokymosi motyvaciją LSŠA nariams. 

Valdybos nariai aktyviai dalyvavo darbo grupėse svarstant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos 

Respublikos vyriausybės inicijuojamuose teisės aktų svarstymuose. 

Asociacijos veikla 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo atstovavimas 

2020 m. rugsėjo 29 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu atnaujina Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo tarybos veikla, tęsiama Lietuvos švietimo tarybos veikla. LSŠA  atstovauja prezidentė I. Jagelavičiūtė.  

 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas 
Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2020 m. balandžio 24 d. nuotoliniu būdu. Jo metu buvo svarstomi 

ir priimti sprendimai šiais pagrindiniais klausimais: 

1. LSŠA metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 
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2. LSŠA metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas, revizorės išvadų 

tvirtinimas. 

3. Valdybos veiklos ataskaitos svarstymas ir jos įvertinimas. 

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

koordinatorių pasisakymai. 

Informacija apie susirinkimą: http://www.lssa.smm.lt  

 

Neformalus LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai”. 2020 metų rugsėjo 25d., netradiciniu būdu vyko 

tradicinis neformalusis LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai“. Nuotolinė susitikimo transliacija vyko iš 

tradicinės vietos – Rumšiškių muziejaus. Renginyje dalyvavo 11 LSŠA narių. Renginys buvo skirtas vienas kito 

pažinimui, pristatant savo veiklas, emocijų ir kūrybiškumo ugdymo galimybes.  

 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė. 2020 m. lapkričio 14-22 d. Lietuvoje dvidešimt pirmą kartą vyko tradicinė 

suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!", 

 Pagrindiniai 2020 m. Mokymosi savaitės tikslai buvo atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti 

įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, apmąstyti, kaip galima pasiekti 

geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių 

žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitę organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) bendradarbiaudama su 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos 

„Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu, Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) 

asociacija ir įvairiomis suaugusiųjų švietimo institucijomis bei organizacijomis visoje Lietuvoje, savanoriškai 

įsitraukiančiomis į Mokymosi savaitės judėjimą. 

2020 m. lapkričio 13 d. virtualiu būdu iš Šakių Trečiojo amžiaus universiteto vyko Mokymosi savaitės 

atidarymo renginys. Renginio metu dalinomės suaugusiųjų mokymosi patirtimi ir galimybėmis, vyko kūrybinės 

dirbtuvės, buvo apdovanota/s Metų andragogė/as ir pagerbti mokymosi projektų konkurso nugalėtojai aktyviausi 

„Epale“ platformos dalyviai. 

Konferencijoje klausėmės įtraukių pranešimų, dalyvavome aktyvaus mokymosi dirbtuvėse, 

apdovanojome Metų andragogę ir pagerbėme mokymosi projektų konkurso nugalėtojus, paskelbėme Europos 

elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogus. 

Mūsų turimais duomenimis (gali būti, kad ne visi organizatoriai pateikė informaciją apie renginius) 

Lietuvoje įvyko 277 renginiai, kuriuose organizatoriai – 111 įstaigų/organizacijų – sulaukė apie 5000 dalyvių. 

2020 Metų Andragogės vardas suteiktas Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorei, LSŠA 

Vilniaus skyriaus koordinatorei .Jolantai Čeponaitei - „Už ilgametį, aktyvų dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo veikloje, dalijimąsi savo sukaupta patirtimi, už bendruomenių telkimą mokymuisi!“ 

  LSŠA prezidentės sprendimu Arūnas Bėkšta buvo paskelbtas Išmaniausiu karantino andragogu už 

greičiausią ir išmaniausią reakciją telkiant andragogus mokymuisi virtualioje erdvėje. 

2020 metų projektų konkurso nugalėtoju paskelbta Alytaus m. pedagoginė psichologinė tarnyba ir 

Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ už veiklą „Mokomės ir mokome kitaip apie tai, kas nepatogu”. 

Projektų konkurso diplomais už labiausiai konkurso kriterijus atitinkančias veiklas ir iniciatyvas 

apdovanotos organizacijos: 

 Soros International House 

 Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 

 Vilniaus Varpo suaugusiųjų gimnazija 

Kitiems konkurso dalyviams skirti padėkos raštai: Šakių Trečiojo amžiaus universitetui, Vilniaus 

suaugusiųjų mokymo centrui ir Joniškio rajono švietimo centrui. 

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

Telšių, Utenos ir Vilniaus regionuose įvairioms suaugusiųjų žmonių grupėms  

http://www.lssa.smm.lt/
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Savaitės idėjos sklaidai išleistas plakatas. Jis buvo dalijami įvairioms organizacijoms ir institucijoms – 

Savaitės dalyviams. 

Visa informacija apie 2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę: http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-

mokymosi-savaite/  

Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 
2020 m. Asociacija vykdė šiuos projektus:  

 
Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus (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: 

 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, jo aprašymas http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/andragogo-misija-suteikti-

besimokanciajam-sparnus/ 
 

 

 
 

Mokymosi motyvacijos stiprinimas  (2018 –2020) 

 

Projektas pradėtas vykdyti 2018 metų lapkričio mėnesį.  

 Projekte buvo koncentruojamasi ties besimokančiųjų mokymosi motyvacijos stiprinimu, 

ypatingą dėmesį skiriant emocijoms mokymosi užsiėmimuose ir siekiant, kad besimokantieji pajustų malonų 

mokymosi visą gyvenimą skonį.  

2020 metais koordinuojančios institucijos Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung iniciatyva projektas 

buvo nutrauktas. Iki to laiko pasiekti šie rezultatai: 

 Pravesti 2 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.  

Projekto partneriai: Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung in Hannover, Vokietija (koordinuojanti 

įstaiga), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Eesti Vabaharidusliit Mtu, Estija, Federación Española de 

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/andragogo-misija-suteikti-besimokanciajam-sparnus/
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/andragogo-misija-suteikti-besimokanciajam-sparnus/
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Universidades Populares (FEUP), Ispanija, Knowledge Association Lovech, Bulgarija, Narlidere Oguzhan 

Ortaokulu (bendrojo ugdymo mokykla), Turkija.  

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, 

jų tarpe 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.  

 

Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui (2020-2022) 
Ką norime šiuo projektu pasiekti 

 Aktyvinti savivaldos institucijas investuoti į suaugusiųjų švietimą. 

 Sutelkti dėmesį į skirtingų visuomenės grupių švietimo ir mokymosi poreikius. 

 Išryškinti skaitmeninio raštingumo poreikius, kurių reikės ateities įmonėse, viešosiose įstaigose ir 

vietinėje darbo rinkoje. 

Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti atitinkamus vietos savivaldybių darbuotojų ir suaugusiųjų švietimo 

teikėjų įgūdžius, aktyvinant veiksmingą organizacijų partnerių bendradarbiavimą:  

Projekto koordinatorius – Latvijos Suaugusiųjų švietimo asociacija, partneriai - PROMETEO (Italija), 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Latvijos suaugusiųjų švietėjų asociacija. 

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/
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokytojai-mokomes-kad-geriau-padetume-savo-mokiniams/
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Plačiau apie projektą: http://www.lssa.smm.lt  

 

Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo 

suaugusiems migrantams (2020-2023) 

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusių migrantų konsultacijų ir mokymo 

kokybę ir veiksmingumą. 

Projekto uždaviniai: 

 Sustiprinti supratimą apie socialinį teisingumą, būtiną konsultacinėje mokymosi visą gyvenimą 

veikloje. 

 Sukurti bendrą ir visų partnerių pripažįstamą suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų aprašą, 

atsižvelgiant į socialinį teisingumą konsultacinėje veikloje. 

 Tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų įgūdžius įgyvendinti kokybišką ir veiksmingą konsultavimo 

praktiką. 

 Sustiprinti tikslinę konsultavimo veiklą, skirtą žmonėms, kuriuos reikia specialiai motyvuoti. 

Rezultatai ir veiklos jiems pasiekti: 

- Sukurtas suaugusiųjų švietimo darbuotojo, taikančio socialinio teisingumo principus konsultuojant 

žemos kvalifikacijos suaugusius migrantus, kompetencijų profilis. 

- Pilotinės mokymosi programos, skirtos konsultacinei veiklai taikant socialinio teisingumo principus, 

sukūrimas. 

- Metodinis vadovo apie socialinio teisingumo principų taikymą konsultacinėje mokymosi visą gyvenimą 

veikloje sukūrimas. 

Projekto partneriai: 

- Ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius 

- Institutul Roman de Educatie a Adultilor-IREA (Rumunija) 

- Stiftelsen Kurverksamheten Vid U-Auniversitet-Fu (Švedija) 

- Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija (Lietuva) 

- Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija) 

- Bursa Valiligi (Turkija) 

- CPIA TERAMO (Italija) 

- Agrupamento de Escolas Águeda Sul -AEAS (Portugalija) 

- Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija) 

Projekto „Facebook“ puslapis: https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208 

Veikla kraštų skyriuose 
 

2020 m. LSŠA Skyriuose vykdytos veiklos: 

http://www.lssa.smm.lt/
https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208
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 Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimas ir aktyvus dalyvavimas, regioninių renginių 

organizavimas. 

 Skyrių narių susirinkimai.  

 Aktyvus Skyrių narių ir koordinatorių bendradarbiavimas su neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinatoriais savivaldybėse.  

 Projektinės veiklos organizavimas ir įgyvendinimas. 

 Konferencijų, seminarų, mokymų, bendrų renginių regionuose organizavimas. 

 

Patirties ir informacijos sklaida 

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

gaunamą informaciją elektroniniais laiškais. Aktyviai ir prasmingai 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 (2020 04 24), „Pievelių šnabždesių” renginyje, suaugusiųjų mokymosi savaitės 

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

narės yra „Epale“ konsultantės regionuose.  

LSŠA pajamos 
- Nario mokestis. 

- 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio. 

- Projektai 

 

 

 

 

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

 

Vilnius, 2021 m. balandžio 21 d. 
 

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

