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I.  Narystė LSŠA 

Narių skaičius ir jo kaita 

Iš viso 2013 metais LSŠA sudėtyje buvo 40 narių-juridinių asmenų ir 120 individualių narių. 

 

2013 metais LSŠA nariais buvo priimti: 1 juridinis asmuo (Marijampolės Trečiojo amžiaus 

universitetas (Marijampolės krašto Skyriuje) ir 2 individualūs asmenys (po vieną Vilniaus krašto ir 

Kauno krašto Skyriuje). 

 

Narystę LSŠA nutraukė vienas juridinis asmuo: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ (Vilniaus 

krašto Skyrius). Narystės nutraukimo pagrindas – organizacijos prašymas nutraukti narystę dėl 

nepalankios finansinės įmonės padėties.  

 

Narystės puoselėjimas 

o LSŠA, puoselėdamas narystę su nariais ir tarp jų pateiktais konktaktiniais adresais skleidžia 

visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais. 

o Aktyviai ir prasmingai valdybos nario A. Bėkštos iniciatyva ir pastangomis veikia LSŠA 

facebook‘o paskyra 

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija?ref=ts 

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

o LSŠA tarpininkavo, kad 10 LSŠA narių galėtų dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo Europos 

Viršūnių Tarybai konferencijoje, skirtoje suaugusiųjų švietimui: "Aprūpinti suaugusiuosius 

21 amžiui. Sujungti jėgas bendrųjų kompetencijų ugdymo veiksmams” (“Equipping adults 

for the 21st Century. Joining Forces for Action on Skills Competences", kuri vyko 2013 12 

9-10 d. . 

o Biuro darbuotojos ir valdybos nariai dalyvauja LSŠA narių reprezentaciniuose renginiuose: 

Soros International House 20 – mečio minėjime ir projekto ACT! - Aktyvus ir atsakingas 

pilietis = klestinti ateities visuomenė” renginyje (2013 05 31, LSŠA prezidentė, atsakingoji 

sekretorė), Soros International House projekto „My Story – aplinkos, pagrįstos IKT, kūrimas 

kartų mokymuisi kartu“ baigiamojoje konferencijoje (2013 09 13, LSŠA prezidentė); 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 20 – mečio ir garbingo vardo suteikimo 

renginyje (2013 09 06, LSŠA prezidentė, valdybos narys A. Bėkšta); Marijampolės Trečiojo 

amžiaus universiteto mokslo metų atidarymo renginyje (2013 10 01, LSŠA prezidentė), 

Širvintų švietimo centro gimtadienio paminėjime (2012 10 17, LSŠA prezidentė, valdybos 

narys A. Bėkšta), Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro 20 – mečio renginyje (2013 12 

06, LSŠA prezidentė). 

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija?ref=ts
http://www.lssa.smm.lt/
http://www.mystories.eu/
http://www.mystories.eu/
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II. Asociacijos veikla 

LOBIZMAS 

1. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su Europos suaugusiųjų švietimo asociacija 

išsiuntė Lietuvos vadovaujančiosioms institucijoms Europos Parlamento patobulintą Europos 

Komisijos siūlymą dėl paramos suaugusiųjų švietimui pagal naują Europos Sąjungos programą 

(Erasmus for All / Yes-Europe) su prašymu pritarti Europos Parlamento ataskaitai ir priimti 

Europos Parlamento narių pateiktus siūlymus.  

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo,  

mokslo ir kultūros komitetui ir NVO koalicijos nariams buvo išsiųstos LSŠA parengtos pastabos  

dėl ŠMM paskelbto konkurso neformaliajam suaugusiųjų švietimui finansuoti 2013 metais sąlygų. 

Pastabas rengė LSŠA prezidentė Vilija Lukošūnienė.  

3. Parengtos ir išsiųstos pastabos dėl valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos  

projekto. Pastabas rengė LSŠA valdybos narys Arūnas Bėkšta.  

4. Parengti ir išsiųsti komentarai švietimo ir mokslo srities prioritetų, uždavinių ir veiklų 2014-

2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui dokumentui (2013 – 07 -01). 

Komentarus rengė LSŠA prezidentė Vilija Lukošūnienė. 

5. Dalyvauta konferencijoje dėl švietimo ir mokslo srities prioritetų, uždavinių ir veiklų 2014-

2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui dokumentų aptarimo (ŠMM, 

2013 06 26) 

6. Dirbta Seimo darbo grupėje Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymui, kurį 2012 metais 

iniciajavo LSŠA) rengti. Nuo LSŠA darbo grupėje dirba valdybos narys Arūnas Bėkšta. 

Ataskaitos rengimo metu situacija tokia: „Pagal darbo grupės pastabas Komiteto pirmininkė 

su kitais Komiteto nariais užregistravo pasiūlymus pirmosios darbo grupės Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto variantui. Čia rasite visą projekto istoriją:  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIP-

5003*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_

met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_

rus=1 

Pakeitimai turėtų būti svarstomi komitetuose balandžio-gegužės mėnesiais iš LR Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro patarėjos A. Laurinavičiūtės atsakymo apie 

Įstatymo rengimo eigą, 2014 04 09 d.) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIP-5003*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIP-5003*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIP-5003*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIP-5003*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
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RENGINIAI 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas. 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2013 m. balandžio 12 d. Vilniuje. Jo metu buvo 

svarstomi ir priimti sprendimai šiais pagrindiniais klausimais: 

- Asociacijos veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 

- Revizijos komisijos išvados; 

- Valdybos veiklos ataskaita ir vertinimas; 

- LSŠA valdybos rinkimai; 

- LSŠA revizoriaus/auditoriaus rinkimai; 

- Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimo idėjos ir jų aptarimas; 

- 2013 metų Suaugusiųjų švietimo savaitės idėjos pristatymas ir organizavimo aptarimas.  

 

Baltijos vasaros mokykla-2013 

2013 m. birželio 12-14 d. Baltijos šalių ir Suomijos neformalaus suaugusiųjų švietimo 

organizacijų atstovai jau antrą kartą dalyvavo Baltijos vasaros mokykloje. 2013 metais susitikimas 

vyko Lietuvoje, Kulautuvoje (Kauno raj.). Pagrindinis šio susitikimo tikslas – sustiprinti ir išplėsti 

Šiaurės bei Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą. 

2013 metų Baltijos vasaros mokyklos pagrindiniai organizatoriai – Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija kartu Neformalaus mokymosi klubu „Mes“.  

Vasaros mokyklos programos metu buvo nagrinėta andragoginio meistriškumo tema, vyko 

visų šalių-dalyvių nacionalinės kūrybinės dirbtuvės, kultūrinė programa ir neformalus bendravimas.  

Iš viso į mokyklą atvyko 15 neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovų, jų tarpe 

9 LSŠA nariai: Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, Soros International 

House, Kauno raj. švietimo centras. 
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Neformalus LSŠA narių susitikimas “Pievelių šnabždesiai” 

2013 m. rugsėjo 7-8 d LSŠA nariai buvo susirinkę į šeštąjį sąskrydį “Pievelių šnabždesiai” 

Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje.  

Susitikimo metu: 

 Širvintų rajono švietimo centro komanda surinko dalyvių lūkesčiai ”Pievelių šnabždesiams”.  

 LSŠA kontoros komanda atliko vasaros refleksija – pristatė įvyksius renginius:  

o Baltijos andragogų mokykla – 2013 

o EQM projektas; projektas  

o ”Atviras kodas:pilietis”. 

  Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos direktorė G. Šapranauskaitė pristatė projektą LEM 

(Learning Museum)  

 LSŠA narės iš Kauno G.Gedvilienė, S.Karasevičiūtė organizavo kūrybinę – refleksinę 

veiklą ”Mano stiprybių iškarpų albumas”. 

 NALMA valdybos pirmininkė V.Krivickienė pristatė Grundtvig programos projekto 

”Pratimai savanorių motyvacijai stiprinti rezultatus.  

 LSŠA ekspertai pasiūlė diskusiją apie andragogiką pažengusiems (ko norime, ką turime, ką 

siūlome.) 

 Debiutavo LSŠA narių „Pievelių teatras“  

 Dalyviai buvo įtraukti į kūrybines užduotis 

o „Jeigu aš būčiau...“ LSŠA narė R.Kučinskienė, psichologė 

o „Kaip pradėti piešti?“ E.Kniūkštaitė, tautodailininkė tapytoja 
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Suaugusiųjų švietimo savaitė 

 

 

2013 m. lapkričio 18–24 dienomis Lietuvoje vyko keturioliktoji Suaugusiųjų 

švietimo savaitė „Suartėjimai: nuo asmeninės savasties iki Europos piliečio“. 

Savaitė buvo skirta suartėjimui su savimi, su savo bendruomene, tauta, 

valstybe ir globaliu pasauliu. 

Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymas įvyko 2013 m. lapkričio 15 d. Marijampolės 

Meilės Lukšienės švietimo centre.  
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Lapkričio 22 dieną, VDU, Nuotolinių studijų centre įvyko LSŠA, VDU Inovatyvių studijų centro, 

VDU Edukologijos katedros, LieDM‘o asociacijos ir LSŠA Kauno skyriaus organizuota vaizdo 

konferencija „Skaitmeninės istorijos atvejai Europos piliečiui“. Konferencija buvo transliuojama į 

nutolusias mokymo klases Vilniuje, Mykolo Riomerio universitete (organizavo LSŠA narė I. 

Žemaitaitytė), Panevėžyje, KTU Panevėžio filiale (organizavo valdybos pirmininkas M. Libikas). 

Pranešimus konferencijoje skaitė Airina Volungeviciene (VDU), A. Bėkšta (LSŠA), G. Kierienė 

(SIH), M. Libikas (Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras).  

 

Savaitės metu 107 įvairaus tipo institucijos suorganizavo 265 renginius. Savaitės renginiai 

Skyrių koordinatorių iniciatyva vyko visuose LSŠA skyriuose. Renginius organizavo 20 LSŠA 

kolektyvinių narių (19 proc. visų dalyvavusių institucijų) ir 18 institucijų, kuriuose dirba 

individualūs LSŠA nariai.  

Tradiciškai buvo renkamas Metų Andragogas ir pažymėti projektai bei iniciatyvos, 

kuriantys suartėjimo su savimi, savo bendruomene, tauta, valstybe ir globaliu pasauliu galimybes. 

Metų Andragogo vardą suteiktas Genei Dabkevičienei, Šiaulių valstybinės kolegijos 

Biomedicinos mokslų katedros lektorei - už sveikos gyvensenos idėjų sklaidą suaugusiesiems. 

Pagrindiniu projektų ir iniciatyvų konkurso prizu apdovanotas Širvintų rajono švietimo 

centro Trečiojo amžiaus universitetas už savanoriškos veiklos iniciatyvą įprasminti save, dalintis su 

kitu, stiprinti šeimas, pažinti pasaulį. 

Konkurso diplomais apdovanoti Soros International House už projekto INTEGRA 

(Migrantų integravimosi priemonių rinkinys – kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti) 

temos aktualumą, gerosios patirties sklaidą, išliekamąją vertę turinčius rezultatus ir Telšių r. 

K.Praniauskaitės VB Kaunatavos filialas už prasmingą veiklą kaimo bendruomenei, skatinančią 

atsigręžti į savo šaknis. 

Padėkomis už dalyvavimą konkurse apdovanoti Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų 

gimnazijos mokytoja Solveiga Pelakauskienė ir Lietuvos Dailės muziejaus Meno pažinimo centras. 

   

           
 

III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 

2013 m. sausio kovo mėnesį LSŠA biuro iniciatyva ir įtraukus Asociacijos narius (A. Bėkštą, A. 

Taunytę). buvo parengta 9 projektai: 
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1. Nedidelių savivaldybių NVO dalyvavimo formuojant politiką ir priimant sprendimus 

stiprinimas (Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programai, 

pareiškėjas LSŠA, rengiant projektą dalyvavo Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, 

Panevėžio kolegija, Marijampolės TAU, Tauragės kaimo NVO „Taurų žiburys“ per nario 

Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centro kontaktą ir Utenos rajono savivaldybė per LSŠA 

nario Utenos kolegija kontaktą bei Norvegijos suaugusiųjų švietimo asociacija). 

2. Mokėjimo mokytis kompetencija grįžtantiems mokytis (GRU partnerystės, pareiškėjas 

LSŠA) 

3. Integra+ (tarpkultūriniam mokymusi) (Leonardo da Vinči naujovių perkėlimas, pareiškėjas 

Vokietija) 

4. Virtual Museum of European Education (MVG programa, pareiškėjas Italija) 

5. Andragoginio meistriškumo tobulinimas (UPC Švietimo bendruomenių asociacijų 

stiprinimo konkursas, pareiškėjas LSŠA) 

6. Andragoginio meistriškumo kursai (Andragogical Master Classes, AndraMast; MVG 

kvalifikacijos tobulinimo programa, pareiškėjas LSŠA) 

7. Savivaldybių muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Muziejaus 

bendravimas su interesų grupėmis ir lankytojais“ (Kultūros ministerija, pareiškėjas LSŠA). 

8. Raštingumo ledkalnis (Iceberg of Literacy, ICoL, Gru seminarai, pareiškėjas LSŠA) 

9. Danijos - Baltijos tinklas žinojimui apie darnią plėtrą, idėjos sklaidai ir pastangų sutelkimui 

(Nordplus parengiamieji vizitai, pareiškėjas Danija)  

 

Finansavimą gavo 4 projektai: „Mokėjimo mokytis kompetencija grįžtantiems mokytis“, 

„Raštingumo ledkalnis“, „Danijos - Baltijos tinklas žinojimui apie darnią plėtrą, idėjos sklaidai ir 

pastangų sutelkimui“, „Muziejaus bendravimas su interesų grupėmis ir lankytojais“ 

 

2013 m. Asociacija vykdė, dalyvavo kaip partneris arba buvo paslaugų teikėju šiuose 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose: 

Savivaldybių muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Muziejaus bendravimas 

su interesų grupėmis ir lankytojais“ 

Projekto vykdytoja – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

Mokymų pagrindinis tikslas – išanalizuoti egzistuojančias problemas ir praktiškai pritaikyti 

šiuolaikinės muzeologijos metodus. 

Projekto trukmė: 2013 metai. 

Projektą iš dalies finansuoja LR kultūros ministerija. 

Mokymai vyko Marijampolės krašto muziejuje 2013 birželio 3-5 d. ir 2013 spalio 7-9 d. Pravestas 

tinklinis seminaras (webinaras).  

Kontaktiniuose seminaruose apmokyta 17 darbuotojų iš 7 muziejų: Marijampolės 

kraštotyros muziejaus (bazė), Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus, 

Memorialinio Antano Jonyno muziejaus (Alytus), Vilkaviškio krašto muziejaus, Prienų krašto 

muziejaus, Vinco Kudirkos muziejaus, Kauno miesto muziejaus.  
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Tinkliniame seminare apmokyta 132 dalyviai, dirbantys įvairiuose muziejuose, kultūros 

centruose, kultūros VšĮ, mokyklose, universitetuose (tarp jų – 49 muziejų darbuotojai iš 28 

muziejų).  

 

Projektas „Mokymasis mokytis suaugusiems, grįžtantiems mokytis (L2L4AR, 

2013-2015) 

Projekto koordinatorius – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

Projekto facebook‘o paskyra  

https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners/218569714969594?ref=hl 

Šis projektas parengtas pagal Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig  partnerystės 

paprogramę. Projekte dalyvauja 7 Europos Sąjungos šalių (Lietuvos, Estijos, Italijos, Vokietijos, 

Portugalijos, Švedijos ir Nyderlandų) suaugusiųjų mokymo institucijos.  

 Pagrindinis projekto tikslas – sukurti geresnes mokymosi galimybes suaugusiųjų, kurie dėl 

įvairių priežasčių turi neigiamą mokymosi patirtį ir buvo iškritę iš mokymosi ir turi karjeros plėtros 

sunkumų. 

Projekto trukmė: 2013-2015 metai. 

Projektą finansuoja: ES Mokymosi visą gyvenimą programa. 

Į projektą įtrauktas Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, kuriame dirba didelė dalis 

individualių Marijampolės Skyriaus narių. 

2013 metais Vilniuje įvyko pirmasis partnerių susitikimas, kurio metu aptarti projekto tikslai, 

uždaviniai, tikėtini resultatai, pasidalinta atsakomybėmis tarp partnerių. 

                        
 

Nordplus Adult parengiamųjų vizitų projektas „Danijos - Baltijos tinklas žinojimui apie darnią 

plėtrą, idėjos sklaidai ir pastangų sutelkimui“ buvo skirtas bendram Danijos kultūros instituto, 

Danijos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo asociacijų projektui 

2014 – 2015 metų finansavimui rengti.  

2013 m. įvyko vienas vizitas, jame dalyvavo LSŠA atsakingoji sekretorė ir LSŠA prezidentė. 

Metų pabaigoje į projekto vykdymą buvo įtraukti valdybos narys A.Bėkšta ir Vilniaus Skyriaus 

narė A.Taunytė.  

 

Paslaugų projektas „Metodinės medžiagos ir mokymų programų rengimas kaimo bendruomenių 

instituciniams gebėjimams ugdyti“.  

2013 metų gruodžio 16 d., laimėjus viešąjį konkursą, pasirašyta paslaugų sutartis su Baltijos 

labdaros fondu dėl keturių mokymosi programų (Darni plėtra, Bendruomenių stiprinimas, 

Verslumas ir Lyčių lygybė) ir metodinės medžiagos programų įgyvendimui parengimo. Į sutarties 

https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners/218569714969594?ref=hl
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vykdymą įtraukti LSŠA nariai: Skudutiškio akademija, Širvintų rajono švietimo centras, Vilniaus 

skyriaus narė A. Taunytė.  

 

 

 

 

Baigtas vykdyti Leonardo da Vinci partnerystės projektas "Europos 

kokybės ženklas - tolesnė neformaliojo mokymo paslaugų teikėjų  plėtra" (EQM) 

Projekto partneriai: iš Islandijos, Norvegijos, Lietuvos, Estijos, Turkijos. Vedantysis partneris - 

Islandija.  

Pagrindinis projekto tikslas - padėti neformaliojo mokymo paslaugų teikėjams nustatyti 

paslaugų ir veiklos kokybę bei sustiprinti mokymo ir mokymosi procesus. 

Mūsų, kaip šio projekto partnerių, pagrindinis įsipareigojimas - skleisti informaciją apie mūsų 

partnerių sukurtą EQM, skatinti organizacijas įsivertinti ir padėti pagrindus kokybės sistemai 

sukurti Lietuvoje. 

Projektas vyko 2011-2013 metais (birželio mėn.).  

Projektą finansuoja: ES Mokymosi visą gyvenimą programa. 

Projekte, pilotiniuose įsivertinimuose EQM ženklui gauti, buvo pakviesti dalyvauti 

kolektyviniai nariai. Į kvietimą atsiliepė ir taikydami EQM metodiką savo veiklą įsivertino LSŠA 

nariai - Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, UAB „Fiat Lux“, Širvintų rajono švietimo centras, 

Kauno raj. švietimo centras, taip pat ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras.  

Baigiamajame partnerių susitikime pasirašytas susitarimas dėl EQM valdymo struktūros sukūrimo. 

Projekto tinklalapio adresas: http://www.europeanqualitymark.org/home/ 

                                                 
 

 

Baigtas vykdyti projektas „Atviras kodas: PILIETIS“ 

Projekto vykdytojas - Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo 

akademija“. Projekto partneriai: VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ 

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

Projekto tikslas – didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti 

aktyvaus pilietinio dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų moksleivių 

pilietiškumui ugdyti. Viso projekto metodika remiasi neformaliojo ugdymo principais. 

Projektas vyko 2011-2013 metais. 

http://www.europeanqualitymark.org/home/
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Projektą finansavo ES struktūriniai fondai. 

Projekte LSŠA ekspertai parengė mokymo programą ir metodinę medžiagą neformaliam pilietinio 

ugdymo modeliui „Demokratinės vertybės“ ir pravedė seminarus pedagogams, kaip taikyti 

parengtą metodiką dirbant su jaunimu. 

 

IV. Narystė tarptautiniuose ir nacionaliniuose tinkluose 

Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA) 

 Birželio 6-7 d. Lančesteryje (Jungtinė karalystė) įvyko EAEA Generalinė Asamblėja, 

kurioje LSŠA atstovavo Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos 

pirmininkas Ivo Eesmaa.  

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

 Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų susitikimas 

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 

2013 m.sausio 17-18 Stokholme (Švedija). Dėl lėšų trūkumo LSŠA atstovai nedalyvavo. 

 Baltijos vasaros mokykla-2013 (žr. Veikla). 

NVO koalicija 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko diskusijos ir susitikimai daugiausia NVO teisinio 

reglamentavimo ir finansavimo mechanizmų sukūrimo klausimais.  

NVVO Platforma 

Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA dalyvavo NVVO Platformos veikloje: susitikimuose, 

diskusijose, teikė idėjas rengiant dokumentus šalies institucijoms dirbančioms vystomojo 

bendradarbiavimo srityje, LSŠA atstovas (ats.sekretorė Dalia Cymbaliuk) dalyvauja vystomojo 

švietimo darbo grupės veikloje.  

LSŠA nariai galėjo pasinaudoti NVVO Platformos kvietimu dalyvauti Europos vystymosi 

dienose, kurios vyko Briuselyje 2013 m. lapkričio 26-27 dienomis, atstovaudami Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociaciją. Norą pareiškė 5 LSŠA nariai (Laimutė Salickaitė-Bunikienė, Gražina 

Mongirdienė, Rasa Kučinskienė, Romualda Žvinienė, Andrejus Timko). Pagal motyvacinius laiškus 

renginio organizatoriai pasirinko Romualda Žvinienę, kolektyvinio nario Molėtų švietimo centro 

direktorę. 

 

V. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis nacionaliniame ir tarptautiniame 

lygyje 

 Bendradarbiavimas su suaugusiųjų švietėjais ir jų organizacijomis iš Baltarusijos 

o 2013m. kovo 29-30 tarptautinėje konferencijoje Gardine (Baltarusija) dalyvavo 

Marijampolės TAU atstovai.  

o 2013m. lapkričio 18-21 dienomis į Lietuvą su pažintiniu vizitu atvyko kolegos iš Baltarusijos 

Respublikos – Suaugusiųjų švietimo ir papildomo mokymo Asociacijos atstovai.  

Buvo suorganizuoti susitikimai su LSŠA atstovais (dalyvavo Roma Juozaitienė, Valdas 

Dienys, Nijolė Butkevičienė, Jolanta Čeponaitė, Kniukštienė Danutė, Klaipėdos Salio 

Šemerio suaugusiųjų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Slaugos darbuotojų tobulinimosi 

ir specializacijos centro atstovės), LR Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio 
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mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotoju R.Totoraičiu. Svečiams buvo 

suorganizuota išvyka į Širvintų rajono švietimo centrą, jie dalyvavo Suaugusiųjų švietimo 

savaitės renginiuose. 

o 2013m. gruodžio 6-7 dienomis kolegų iš Baltarusijos kvietimu LSŠA valdybos narys 

D.Kačinskas dalyvavo Suaugusiųjų švietimo festivalyje Minske, kurį organizavo 

Baltarusijos Suaugusiųjų švietimo ir papildomo mokymo asociacija kartu su partnerinėmis 

organizacijomis.  

 

     
 

2013 m. spalio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Riomerio universiteto 

Humanitarinių mokslų institutu.  

                
 

VI. Veikla kraštų Skyriuose 

Iš 8-nių LSŠA Skyrių yra gautos 6 veiklos ataskaitos už 2013 m. Dauguma iš vykdytų 

veiklų yra susijusios su atstovaujamų organizacijų/institucijų veikla arba Suaugusiųjų švietimo 

Savaitės renginiai. Skyrių koordinatorių ataskaitos pridedamos prie spausdinto LSŠA veiklos 

ataskaitos varianto. 

 

VII. Patirties ir informacijos sklaida 

 Sudarytas 2013 metų Savišvietos leidinys (sudarytoja valdybos narė prof. G. Gedvilienė). 

 Ekspertinės patirties sklaida 

o Rengiant 10 edukacinių radijo laidų ciklą „Neformalus suaugusiųjų švietimas“ (UPC 

projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems 

asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas), “Pūko” radijo stotis, nuo 2013 11 

14) dalyvavo 6 LSŠA ekspertai, parengę 6 laidas. 

http://adukatar.net/forum-assotsiatsii-dopolnitel-nogo-obrazovaniya-i-prosveshheniya/dsc_2049/
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o Rengiant 10 edukacinių radijo laidų ciklą „Mokymasis mokytis“ (UPC projektas 

„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims 

bendrąsias kompetencijas (II-etapas), “Pūko” radijo stotis, nuo 2014 01 13 iki 2014 

01 24) dalyvavo 4 LSŠA ekspertai, parengę 8 laidas. 

 Renginiai, konferencijos 

o LSŠA renginiai: Baltijos vasaros mokykla – 2013, „Pievelių šnabždesiai“ 

o LSŠA narių ir bendradarbiavimo partnerių konferencijose 

- Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto konferencijoje ”Andragogikos 

studijų atnaujinimas profesionalizacijos kontekste” (2013 m. spalio 11 d.)  

- VšĮ Skudutiškio akademijos konferencijoje Vilniuje ir Utenoje tema "Psichikos 

sveikatos ugdymas  šeimoje ir bendruomenėje" 2013 m. rugsėjo mėn. 5-6 d.)  

- Lietuvos universitetų tęstinių studijų institutų ir ŠMM konferencijoje „Tęstinio 

suaugusiųjų mokymosi plėtros perspektyva: andragogo profesinė veikla, 

kvalifikacija ir jos tobulinimas" (2013 m. lapkričio 19 d.)  

- Mykolo Riomerio universiteto konferencijoje ”Mokymosi galimybės vyresnio 

amžiaus žmonėms: formos, teikėjai ir politika” (2013 m. spalio 23-25 d.) 

o Tarptautinėse konferencijose 

- Lietuvos pirmininkavimo Europos Viršūnių Tarybai konferencijoje, skirtoje 

suaugusiųjų švietimui: "Aprūpinti suaugusiuosius 21 amžiui. Sujungti jėgas 

bendrųjų kompetencijų ugdymo veiksmams” (“Equipping adults for the 21st 

Century. Joining Forces for Action on Skills Competences"), kuri vyko 2013 12 

9-10 d. 

- EUCIS-LLL metinėje konferencijoje „Švietimo persvarstymas: dėmesio centre 

bendrieji gebėjimai” (2013 0514) 

 

 LSŠA nariai galėjo dalintis patirtimi dalyvaudami vieni kitų renginiuose. Daugiausia 

prašymų išplatinti kvietimus į renginius LSŠA biuras gavo ir išsiuntė Skyrių 

koordinatoriams iš Soros International House. 

 

VIII. LSŠA pajamos 

- Nario mokestis. 

- 2% nuo pajamų mokesčio. 

- Projektai. 

- Paslaugų sutartys. 

 

 

 

Vilnius, 2014 m. balandžio 11 d. 


