
 
 

Sėkmė sutikti Žmogų 

Didžiulę sėkmę Lietuvos suaugusiųjų švietimas patyrė 1992 metais, kai šią sritį kuruoti ėmėsi 

tuometinis Kultūros ir švietimo ministerijos viceministras prof. Vincentas (jis mėgsta būti vadinamas 

Valdu) Dienys. Šį žmogų visa suaugusiųjų švietimo sistema ir joje dirbantys kolegos gali vadinti 

STRATEGU, MOKYTOJU, MENTORIUMI.  

Iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo Profesorius skatino kurtis suaugusiųjų mokymo ir 

švietimo įstaigas, inicijavo ir dalyvavo rengiant pirmuosius suaugusiųjų švietimą reglamentuojančius 

dokumentus: Lietuvos švietimo koncepciją (1992), Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos koncepciją 

(1993), Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą (1998). 

Profesorius stengėsi, kad kuo daugiau suaugusiųjų švietėjų, universitetų vadovų, Seimo narių 

susipažintų su užsienio šalių suaugusiųjų švietimo organizavimo patirtimi, organizavo stažuotes bei 

pažintinius vizitus Vokietijos ir Skandinavijos šalyse. V. Dienio iniciatyva buvo organizuota daug 

tarptautinių ir nacionalinių konferencijų suaugusiųjų švietimo klausimais, kuriose ir jis pats skaitydavo 

mokslinius pranešimus.  

Svarus Profesoriaus indėlis buvo kuriant suaugusiųjų švietimo raidos scenarijų (2011) ir 

Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymą (2014). 

 



 
 

Žinodami nepaprastą Valdo kuklumą ir nenorėdami apkrauti jo papildomu darbu rašyti sėkmės 

istoriją, ją pabandė parašyti jo kolegos. Taip, kaip ją matė ir patyrė.   

Margarita:  „Valdas, dar būdamas LR Švietimo ir mokslo viceministru, aiškiai suprato suaugusiųjų 

švietimo ir mokymosi visa gyvenimą prasmę ir būtinybę.  

Į suaugusiųjų švietimą jis žvelgė ir žvelgia plačiai, matydamas jį kaip galimybę bet kokioje 

suaugusiojo žmogaus veikloje, ne tik įgalinant tam tikras specialias tikslines grupes. Jo nuomone, 

suaugusiųjų švietimas vyksta profesiniame rengime, tobulinant kvalifikaciją, tęstiniame mokymesi, 

asmeniniame tobulėjime.  

Džiugu, kad Valdas labai susijęs su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). Pirmiausia todėl, 

kad jis buvo Profesinio mokymo centro prie ŠMM vadovu ir tai buvo sąsaja, vykdant bendrus 

projektus su VDU Profesinio rengimo studijų centru, kuriant  profesinio mokymo ir rengimo ateities 

strategija bei reformas Lietuvoje.   

Valdas niekada neatsisakydavo dalyvauti VDU organizuotuose tarptautinėse konferencijose 

suaugusiųjų švietimo klausimais, dalintis savo žiniomis, brėžti strategines gaires. 

Profesorius dėstė Švietimo politiką mūsų studentams magistrantūros studijų programose, 

dalijosi suaugusiųjų švietimo aktualijomis, daugybę kartų dalyvavo baigiamųjų darbų gynime. 2009 

m. kaip Lietuvos atstovas buvo deleguotas į pasaulinę CONFINTEA konferenciją „Living and 

learning for a viable future: the power of adult learning“ Belem‘o mieste (Brazilija). Grįžęs iš 

konferencijos, atvyko į Universitetą kalbėtis su VDU bakalaurais ir magistrantais apie suaugusiųjų 

švietimo prioritetus pasaulyje. Jautė pareigą ir atsakomybę dalintis su mumis tuo, kuo gyvena pasaulis. 

Jo vaidmuo suaugusiųjų švietime yra politinio lygmens, tačiau jis pats kaip asmuo tą politiką 

siekė įgyvendinti skleisdamas per organizacijas, kuriose dirbo ir savo asmeniniu pavyzdžiu“. 

Roma: „Valdui reikėtų padėkoti, pirmiausia, už ilgametę ištikimybę suaugusiųjų švietimo idėjai, už 

nuolatinį palaikymą LSŠA, už drąsų kontaktą su valdžios struktūromis suaugusiųjų švietimo 

klausimais. Paminėtinos Valdo pastangos ir pagalba kiekvienam naujai įsijungiančiam į šią veiklą 

žmogui (juk ir mudvi – Roma ir Vilija - pradžių pradžioje buvome jo mokinės), drąsinimus įsijungiant 

į tarptautines veiklas. Prisimenu, kaip mane ruošdavo pirmiesiems mano vizitams į EAEA (Europos 

suaugusiųjų švietimo asociciajos) posėdžius...“ 



 
 

Algimanta: „pora prisiminimų... iš 2002 metų pirmųjų susitikimų su prof. Vincentu Dieniu. Tai 

žmogus, kuris paprastais žodžiais aiškino sudėtingų ES projektų loginės matricos sandarą. Ir tai buvo 

vienas iš pirmųjų mūsų parengtų ir laimėtų ES SF projektų 2003 metais. 

Šias pamokas atsimenu iki šiol. Ačiū, profesoriau, už palaikymą ir įžvalgas ilgalaikėje perspektyvoje. 

AČIŪ, kad buvote ir esate su mumis“. 

Jolanta: „Valdas - andragoginės ramybės, užtikrintumo, tolerancijos uostas“. 

Vilija: „Valdas – Žmogus, gebantis neprikišamai mokyti, neįkyriai globoti, išvirti arbatos pavargusiam 

žmogui, nuimti įtampą smagiai pajuokaujant, nekelti „audros stiklinėje“, ištiesti pagalbos ranką, 

atleisti klystančiam, skatinti pasitikėti savo jėgomis ir vesti nuo siauro takelio link plataus vieškelio...“ 

 Už ilgametę profesionalią ir kūrybišką veiklą, plėtojant andragogikos mokslą ir praktiką 

Lietuvoje bei užsienyje 2017 metais profesoriui, ilgamečiui Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

vadovui, aktyviam nariui buvo suteiktas LSŠA 25 – čio Metų andragogo vardas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


