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I.  Narystė LSŠA 

 

Narių skaičius ir jo kaita 

 

Iš viso 2014 metais LSŠA sudėtyje buvo 32 nariai-juridiniai asmenys ir 127 individualūs nariai. 

 

2014 metais LSŠA nariais buvo priimti: 7 individualūs asmenys (5 - Klaipėdos krašto ir 2 - Kauno krašto 

Skyriuose). 

 

Narystę LSŠA nutraukė: 

  2 individualūs nariai (Vilniaus krašto Skyrius). Narystės nutraukimo pagrindas – asmenų  

prašymai.  

 8 nariai – juridiniai asmenys (3 – iš Kauno krašto Skyriaus, 1 – iš Klaipėdos krašto  

Skyriaus, 4 – iš Vilniaus krašto Skyriaus. Narystės nutraukimo pagrindas: savo prašymu – 3 

nariai, pašalinti iš LSŠA dėl nario mokesčio nemokėjimo – 5 nariai. 

 

Narystės puoselėjimas 

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

visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais. 

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

facebook‘o paskyra 

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

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

- LSŠA tarpininkavo, kad LSŠA nariai galėtų dalyvauti .... 

-  Vengrijoje, tarptautinėje konferencijoje „Suaugusiųjų švietimas tvariai plėtrai – 

kooperacijos ir demonstracijos svarba” (2014 09 17-18) 

- Baltijos jūros valstybių NVO forume (2014 06 2-3) 

- Biuro darbuotojos ir valdybos nariai dalyvauja LSŠA narių reprezentaciniuose renginiuose, 

konferencijose 

- Kauno rajono švietimo centro 20 metų jubiliejiniame minėjime (2014 05) 

- Soros International House seminare-susitikime su Vilniaus bendruomeninių organizacijų 

bei tautinių bendrijų atstovais ir plačiąja visuomene  „Migrantų integracijos procesai 

Lietuvoje. Kaip mes suvokiame tautų savitumą ir įvairovę“ (2014 06 19) 

- Utenos kolegijos tarptautinėje konferencijoje “Europa regionams – regionai Europai” (2014 01 

16) 

 

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

 

Lobizmas ir atstovavimas 

 

 2014 m. balandžio 28 d. buvo patvirtinta Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo  

 tarybos personalinė sudėtis. LSŠA valdybos narių sprendimu į Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo tarybą atstovauti Asociacijai yra deleguota LSŠA prezidentė Vilija Lukošūnienė. 

Tarybos sudėtyje yra dar šie LSŠA nariai/atstovai: tarybos pirmininku yra išrinktas Kėdainių 

profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas, jo pavaduotoja – Klaipėdos 

universiteto Tęstinių studijų instituto konsultantė Dalia Martišauskienė, tarybos nare patvirtinta 

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos pirmininkė Natalja Kimso. 

 

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

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

Naujasis „Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas“ priimtas 2014 

m. Liepos 15 d, įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. 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 

 

 LSŠA prezidentė V. Lukošūnienė, valdybos narys D. Kačinskas, LSŠA nariai N. Kimso, E. 

Trečiokienė yra poįstatyminių aktų kūrimo grupės nariai.  

 

 LSŠA prezidentė V. Lukošūnienė skaitė pranešimą konferencijoje „„Suaugusiųjų švietimo 

poreikiai ir plėtros galimybės““ (2014 03 20, ŠMM, KPMPC)   

 

 V. Lukošūnienė ir D. Cymbaliuk dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Profesinis 

mokymas, mokymosi visą gyvenimą iniciatyvos ir plėtra“ (2014 10 9-10, ŠMM, KPMPC).  

V. Lukošūnienė skaitė pranešimą. 

 

Renginiai 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 11 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; 

 Preliminarių LSŠA strateginių krypčių pristatymas ir darbas grupėse „Strateginės kryptys 

LSŠA narių požiūriu“; 

 LSŠA darbo plano 2014 metams pristatymas. 

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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Baltijos vasaros mokykla-2014 

2014 m. birželio 25-27 d. Baltijos šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai 

dalyvavo Baltijos vasaros mokykloje, kuri vyko Iecavoje (Latvija). Pagrindinis šio susitikimo tikslas – 

sustiprinti ir išplėsti Šiaurės bei Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą. 

2014 metų Baltijos vasaros mokyklos pagrindiniai organizatoriai – Latvijos suaugusiųjų 

švietimo asociacija. 

Vasaros mokyklos programos metu buvo pasidalinta suaugusiųjų mokymo ir mokymosi 

metodais ir suaugusiųjų mokymosi „atradimais“, vyko visų šalių-dalyvių socialiniai vakarėliai ir 

neformalus bendravimas.  

Baltijos Vasaros mokykloje dalyvavo Vilija Lukošūnienė ir Dalia Cymbaliuk bei 5 Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro atstovai (pastarieji dalyvavo 1 dieną). 

 

             
 

 

    Neformalus LSŠA narių susitikimas “Pievelių šnabždesiai” 

2014 m. rugsėjo 13-14 d LSŠA nariai buvo susirinkę į tradicinį neformalųjį susitikimą “Pievelių 

šnabždesiai” Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. Susitikime: 

 Irena Žemaitaitytė praktiškai pademonstravo susipažinimo pratimą. 

 Romutė Koncevičienė užduotimi paskatino mokymosi motyvaciją. 

 Motyvacija (R.Koncevičienė) 

 Širvintų rajono švietimo centro komanda sustiprino „Pievelių“ andragogų komandinio darbo 

įgūdžius 

 Arūnė Taunytė ir Vilija Lukošūnienė pristatė suaugusiųjų švietimo savaitės idėją „Gyvybės 

medis”: apie vartojimą ir tausojimą, bendravimą ir elgimąsi”. 

 Nijolė Petkevičienė pakvietė į susimąstymo užsiėmią ”Tylos pramė”. 
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 Gileta Kierienė pristatė Soros International House vykdomus projektus ” „LeaCoMM“ ir 

„SMILE“. 

 Rasa Kučinskienė įtraukė dalyvius į kūrybinę užduotį „Daiktų istorijos“. 

 

     
 

     
 

    Suaugusiųjų mokymosi savaitė 

2014 m. lapkričio 17–23 dienomis Lietuvoje vyko penkioliktoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė 

„Gyvybės medis“. Savaitė buvo skirta darnaus vystymosi idėjos sklaidai ir praktiniam jos taikymui. Savaitę 

globojo LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė. 

Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymas įvyko 2014 m. lapkričio 14 d. 2014 m. Lietuvos kultūros 

sostinėje Panevėžyje, Panevėžio kolegijoje.  

Savaitės atidaryme oficialiai pristatyta Europos suaugusiųjų švietimo platforma (EPALE). 

Renginys baigėsi vieša akcija Laisvės alėjoje „Ko linkui pasauliui, kad jis vystytųsi darniai“. 
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Savaitės metu 126 įvairaus tipo institucijos suorganizavo 340 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 akcija savaitės renginiai Skyrių koordinatorių iniciatyva vyko 

visuose LSŠA skyriuose.  
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Tradiciškai buvo renkamas Metų Andragogas ir pažymėti projektai bei iniciatyvos, kuriantys 

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

Metų Andragogo vardas suteiktas Nataljai Kimso, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 

direktorei, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos pirmininkei - už reikšmingus 

darbus bei veiklą andragogikos srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir 

pilietinių vertybių ugdymą. 

 
 

 

Projektų konkurso „Gyvybės medis“ laureatai: 

Geriausiu 2014 metų konkurso projektu pripažintas ir apdovanotas specialiu prizu  

„Žmogus – medyje, medis – žmoguje“ (Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras) – už 

mokymosi veiklos, pasibaigusios konkrečiu praktiniu veiksmu ir visiškai atitinkančios Savaitės temą, 

išsamų ir kūrybišką pristatymą.  
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LSŠA diplomais apdovanotos šios organizacijos, pateikusios labiausiai konkurso 

kriterijus atitinkančias veiklas ir iniciatyvas: 

 VšĮ „Kolpingo kolegija“ – už iniciatyvos „Ekoturizmo gyvybės medis“ aktualumą, 

apipavidalinimą ir aprašytą galimybę jos tęstinumui. 

 Asociacija „Kartų ratas“ (Smėlynės k. Troškūnų sen. Anykščių raj.) – už veiklos 

„Tausodami gamtą auginame gyvybės medį“, skirtos kaimo bendruomenei ir skatinančios 

gerinti savo bei aplinkinių gyvenimo kokybę, prasmingumą ir išsamų pristatymą. 

 

      
 

 

Savaitės regioniniai renginiai įvyko Kaune, Telšiuose, Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje. 

Soros International House iniciatyva šalies suaugusiųjų (ir ne tik) mokymo institucijose buvo 

kuriami „Gyvybės medžiai“. 

 

Savaitės idėjos sklaidai išleistas plakatas, skirtukai, lipdukai. Jie buvo dalijami įvairioms 

organizacijoms ir institucijoms – Savaitės dalyviams.  

 

III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 

 

Projektų rengimas 

2014 m. sausio - kovo mėnesiais LSŠA biuro ir valdybos nario A. Bėkštos iniciatyva ir pastangomis 

bei bendradarbiaujant su individualiais ir juridiniais nariais, taip pat tarptautiniais partneriais buvo 

parengti 9 projektai: 

 

1. Suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimas (Nordplus Adult, pareiškėjas Islandija) 

2. Suaugusiųjų mokymasis - darniai plėtrai ((Nordplus Adult, pareiškėjas Danijos kultūros 

institutas) 

3. Andragoginio meistriškumo ugdymas (Erasmus+KA1, pareiškėjas LSŠA, 6 juridinių narių 

konsorciumas) 

4. Suaugusiųjų mokymo plėtra socialinės medicinos sferoje (Erasmus+, KA2, pareiškėjas 

Utenos kolegija) 
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5.  “Framework of Competences and Quality Criteria for an AdultEducator and Pathways to 

Recognition of Professional Status” (Erasmus+, KA2, pareiškėjas Latvijos suaugusiųjų 

švietimo asociacija) 

6. Transveral Skills for Europe - TSE (Erasmus+, KA2, pareiškėjas Vokietijos Bildungshaus 

Zeppelin - Heimvolkshoschule Goslar, Vokietija) 

7. “Mokymosi visa gyvenimą mokymas, vertinimas ir konsultavimas” ( TAG4L)  (Erasmus+, 

KA2, pareiškėjas Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pagano – Bernini”, Italija) 

8.  „Baltarusijos ir Lietuvos provincijos jaunų suaugusiųjų ir moterų pilietiškumo, verslumo, 

savirealizacijos skatinimas: gerosios europinės integracijos patirties sklaida“  (URM, 

LSŠA). 

 

2014 m. liepos mėn. Klaipėdos universiteto tęstinių studijų instituto (juridinio LSŠA nario) 

iniciatyva parengtas projektas „Andragogų praktikų kvalifikacijos tobulinimo programa: 

pažengusiųjų lygmuo” LR ŠMM neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursui. 

 

Finansavimą gavo projektai: Suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimas (Nordplus Adult, 

pareiškėjas Islandija), „Andragogų praktikų kvalifikacijos tobulinimo programa: pažengusiųjų 

lygmuo” (KU TSI). 

 

Projektų vykdymas 

2014 m. Asociacija vykdė, dalyvavo kaip partneris arba buvo paslaugų teikėju šiuose 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose: 

 

 

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. 

Projektą finansuoja: ES Mokymosi visą gyvenimą programa. 

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

individualių Marijampolės Skyriaus narių. Šiame mokymosi centre vyksta projekto veiklos tarp 

partnerių susitikimų – mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo tarp grįžtančiųjų ugdymo 

laboratorijos.  

https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners/218569714969594?ref=hl
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2014 metais be mokymosi laboratorijų projekte įvyko du partnerių susitikimai Portugalijoje ir 

Vokietijoje. Susitikime Portugalijoje (Porto mieste) buvo aptarti projekte vykdytų lyginamųjų analizių 

ir apklausų rezultatai. Susitikime dalyvavo ir pranešimus skaitė LSŠA valdybos narys, projekto 

ekspertas A. Bėkšta, projekto atsakingoji vykdytoja Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre R. 

Koncevičienė ir projekto vadovė V. Lukošūnienė. 

 

 

           
 

   
 

 Susitikime Vokietijoje (Hanoverio mieste) buvo aptartos trijų MM kompetencijos elementų 

(subkompetencijų) laboratorijos ir demonstruoti mokymo(si) metodai. Susitikime dalyvavo projekto 

vadovė V. Lukošūnienė, Marijampolės SMC mokytoja V. Sveikatienė (LSŠA narė) 

irbesimokantieji V. Sveikata, Ž. Jančiauskaitė. 
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        Nordplus projektas „Suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimas“ (2014-2016) 

 

www.europeanqualitymark.org 

 

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

 

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti neformalaus mokymo(si) teikėjų kokybės užtikrinimo 

sistemą, atnaujinant Europos kokybės ženklo (European Quality Mark-EQM) dokumentaciją ir 

didinant jo žinomumą.  

2014 m. įvyko partnerių susitikimas Reikjavike, kuriame dalyvavo LSŠA prezidentė V. 

Lukošūnienė ir valdybos pirmininkas M. Libikas, kurio vadovaujamas Panevėžio suaugusiųjų mokymo 

centras dalyvavo EQM įsivertinimo kriterijų bandomajame etape. Susitikimo metu partneriai analizavo 

EQM kriterijų atitikimą dabartinėm suaugusiųjų mokymosi realijom.  

http://www.europeanqualitymark.org/
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 Grundtvig seminaras “Raštingumo ledkalnis” 

 

2014 metų gegužės 5 – 10 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

organizuotas Grundtvig programos seminaras “Raštingumo ledkalnis” (Iceberg of Literacy, ICoL, 

2013-1-LT1-GRU13-09823). Seminare dalyvavo 19 suaugusiųjų mokytojų iš Latvijos, Estijos, 

Vokietijos, Airijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Graikijos. 

Pagrindinis dėmesys seminare buvo skiriamas suaugusiųjų mokytojų kompetenciją ugdyti 

suaugusiųjų mokinių raštingumą ir skatinti motyvaciją būti raštingais tobulinimui. 

Seminaro metu dalyviai išklausė prof. V. Dienio pranešimą apie (ne) raštingumo problematiką 

šiuolaikinio švietimo ir mokymosi kontekste. Lietuvos suaugusiųjų mokytojų patirtimi ugdant 

suaugusiųjų raštingumą seminare dalijosi Vilniaus „Varpo” suaugusiųjų mokyklos lietuvių kalbos 

mokytoja Jolanta Labuckaitė ir Soros International House mokytoja, mokanti lietuvių kalbos trečiųjų 

šalių piliečius, Ksenija Kolomina. 

Iš seminare pristatytos ir sukurtos medžiagos buvo sudarytas metodų, skirtų raštingumui didinti, 

rinkinys, kurį galima rasti 

 http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/12/Iceberg-of-Litteracy-Methods-E-publication.pdf 

 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/12/Iceberg-of-Litteracy-Methods-E-publication.pdf
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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.  

2014 m. sausio mėn. įvyko vienas vizitas, jame dalyvavo LSŠA prezidentė, valdybos narys 

A.Bėkšta ir Vilniaus skyriaus narė A.Taunytė.  

 

Projektas „Mes prieš diskriminaciją (“#Weare1againstdiscrimination”)“  

Tai tarptautinis projektas, kurį įgyvendina institucijos iš Airijos (projekto koordinatorius), 

Lietuvos, kurią atstovauja Soros International House, Italijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Vokietijos. 

Projekto partneriai kurs europinę žiniasklaidos platformą, skirtą keistis gerąja patirtimi siekiant įveikti 

įvairaus pobūdžio diskriminaciją, rasizmą ir ksenofobiją. 

LSŠA šiame projekte yra asocijuotas partneris, kurio vaidmuo šiame projekte yra: 

 Dalyvauti nemokamuose mokymuose apie socialinės žiniasklaidos priemonių taikymą rengiant 

įvairias kampanijas prieš diskriminaciją, rasizmą, homofobiją ir ksenofobiją.  

 Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinę kampaniją prieš diskriminaciją, rasizmą, 

homofobiją ir ksenofobiją.  

 Dalyvauti skleidžiant informaciją apie projekto veiklas ir rezultatus. 
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Paslaugų projektas „Metodinės medžiagos ir mokymų programų rengimas kaimo 

bendruomenių instituciniams gebėjimams ugdyti“  

2014 m. buvo baigtas vykdyti paslaugų projektas „Metodinės medžiagos ir mokymų programų 

rengimas kaimo bendruomenių instituciniams gebėjimams ugdyti“ (2013 metų gruodžio 16 d. 

Sutartis su Baltijos labdaros fondu dėl keturių mokymosi programų (Darni plėtra, Bendruomenių 

stiprinimas, Verslumas ir Lyčių lygybė) Į sutarties vykdymą įtraukti LSŠA nariai: Skudutiškio 

akademija, Širvintų rajono švietimo centras, Vilniaus skyriaus narė A. Taunytė.  

 

Paslaugų projektas pagal jungtinės veiklos sutartį su VšĮ Verslo partnerių grupė „Mokymai 

TAU sistemos administracijos atstovų kvalifikacijos kėlimas pagal andragogikos modulį“ teikiant 

paslaugas UPC projektui "Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims 

bendrąsias kompetencijas (II-etapas)". 

2014 m. rudenį buvo parengta mokymo programa ir pravesti mokymai Kaune (2014 m. spalio 

8-10 d.) ir Marijampolėje (2014 m. spalio 28-30 d.). Į sutarties vykdymą įtraukta Kauno rajono 

švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė.    

 

Bendras projektas su Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutu „Andragogų praktikų 

kvalifikacijos tobulinimo programa: pažengusiųjų lygmuo”  

 

2014 m. spalio – gruodžio mėn. Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute vyko 184 akad. val. 

mokymai LSŠA Klaipėdos skyriaus nariams, kuriuos vedė jungtinė KU TSI ir LSŠA lektorių grupė. 

Mokymuose dalyvavo 25 dalyviai – individualūs LSŠA nariai ir juridinių narių dėstytojai.  
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IV. Narystė tarptautiniuose ir nacionaliniuose tinkluose 

 

Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA) 

 Birželio 17-18 d. Briuselyje (Belgija) įvyko EAEA Generalinė Asamblėja, kurioje LSŠA 

atstovavo atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk. 

 Visus metus buvo gaunama informacija apie EAEA veiklą, kvietimai dalyvauti renginiuose ir 

kt. 

 

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

 Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 

balandžio 3-4 dienomis Reikjavike (Islandija). Dėl lėšų trūkumo LSŠA atstovai nedalyvavo. 

 

 2014 m. Baltijos vasaros mokykla (žr. Veikla). 

 

 Šiaurės liaudies mokyklų asociacijos taryba (Nordic Folk High School Council (NFR). 

o Rugsėjo 9 d. NFR organizavo susitikimą Taline, kurio metu buvo išklausyti konkretūs 

pasiūlymai dėl galimo liaudies mokyklų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimo. 

LSŠA atstovavo prezidentė V.Lukošūnienė ir G.Šapranauskaitė. 

 

Tarptautinis tinklas EBSN (European Basic Skills Network) 

 Nuo 2014 m. kovo mėn. LSŠA tapo tarptautinio tinklo EBSN nare. Šis tinklas vienija politikus 

ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai, vykdantys pagrindinių įgūdžių mokymą. 

 

NVO koalicija  

 2014 m. spalio 16-17 dienomis vykusiame NVO koalicijos narių susitikime Birštone 

nevyriausybinės organizacijos pasirašė naują koaliciją formuojančią asociacijos sutartį. Pagal naują 
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NVO koalicijos reglamentą koalicijos nariais gali būti tik skėtinės NVO, todėl LSŠA išbraukta iš 

koalicijos  narių sąrašo. 

 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų (NNVBO) platforma 

Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA dalyvavo NNVBO 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. 

Globaliojo švietimo koncepciją rengiančioje darbo grupėje yra LSŠA narė Arūnė Taunytė. 

Pagal URMo paskelbtą šaukimą LSŠA teikė projekto „Baltarusijos ir Lietuvos provincijos jaunų 

suaugusiųjų ir moterų pilietiškumo, verslumo, savirealizacijos skatinimas: gerosios europinės integracijos 

patirties sklaida“ koncepciją. Prie koncepcijos rengimo prisidėjo LSŠA narys – Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras. Koncepcija buvo atmesta. 

 

V. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygyje 

 

Baltijos jūros valstybių Forumas 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, būdama NVO koalicijos narė, 2014 m. pradėjo 

vykdyti Baltijos jūros valstybių (BJV) NVO koordinavimo funkcijas Lietuvoje. BJV tarybos nare 

tapo LSŠA valdybos narė Daiva Malinauskienė. 

2014 metų birželio 2-3 dienomis Suomijoje, Turku mieste vyko Baltijos jūros valstybių 

NVO forumas, kurio pagrindinis tikslas – suburti NVO ir skatinti tarp jų bei valstybinių institucijų 

tarptautinį dialogą dėl ateities perspektyvų. 

Forume dalyvavo LSŠA atstovai: V.Lukošūnienė, D.Malinauskienė, D.Cymbaliuk, 

L.Gudelienė-Gudelevičienė, R.Kučinskienė ir A.Nakas. 

2014 m. gruodžio 1 d. Taline įvyko Baltijos jūros valstybių NVO tinklo koordinatorių 

susitikimas, kuriame buvo aptartos 2015-ųjų metų NVO forumo gairės ir pagrindiniai renginio 

organizavimo aspektai, įvertinant pernykščio forumo, vykusio Suomijoje, stipriąsias ir silpnąsias 

puses. Renginyje dalyvavo 19 žmonių, atstovaujančių visas 11 Baltijos jūrą juosiančias šalis. 

Lietuvą atstovavo LSŠA valdybos narė, SIH direktorė Daiva Malinauskienė. 
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Bendradarbiavimas su suaugusiųjų švietėjais ir jų organizacijomis iš Baltarusijos 

 

Lietuvių ir baltarusių suaugusiųjų švietėjų Forumas Kėdainiuose 

2014 m. rugpjūčio 20-23 dienomis Kėdainiuose įvyko tarptautinis Forumas „Partnerystė 

įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą nuostatas“. Jį organizavo LSŠA, Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla ir Baltarusijos papildomo mokymo ir švietimo asociacija. 

Renginyje dalyvavo 30 neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijų ir organizacijų atstovų iš  

Lietuvos ir Baltarusijos, Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas, Lietuvos ir Baltarusijos 

švietimo ministerijų atstovai. 

Pagrindiniai Forumo tikslai: 

 Viso gyvenimo mokymosi aktualių tendencijų ir plėtros problemų aptarimas. 

 Pasikeitimas patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžių pristatymas. 

 Partnerystės plėtra ir bendradarbiavimo krypčių aptarimas. 

 

Ypatingas dėmesys Forume buvo skirtas galimybių įgyvendinant bendrus projektus aptarimui. 

Dalyviams buvo pristatyta informacija apie Europos Komisijos programas, kvietimus ir kt.  
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Forumo pabaigoje dalyviai buvo pakviesti apsilankyti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokykloje. 

Forumui pasibaigus, ryšiai tarp dalyvių bus tęsiami (darbo grupių, suformuotų Open space 

metodu, rėmuose), ir tai suteikia viltį, kad lietuvių ir baltarusių bendradarbiavimas suaugusiųjų 

švietimo srityje pasieks kokybiškai naują lygį. 

 

     
 

     
 

 

Bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos Podiplominio mokymo akademija 

2014 m. rugsėjo 30 d. buvo LSŠA prezidentė V.Lukošūnienė ir Baltarusijos Podiplominio  

mokymo akademijos rektorius A.Monastirnij pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

 Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas - didinti suaugusiųjų švietimo sistemos vystymą 

kvalifikacijų tobulinimo srityje, skatinti suaugusiųjų mokytojų ir organizacijų vadovų iniciatyvą įgyti 

papildomas kompetencijas, siekti tenkinti mokytojų, organizacijų vadovų ir kitų darbuotojų 

profesinius, dalykinius ir kvalifikacinius poreikius - tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. 

 2014 m. gruodžio 19 d. įvyko abiejų organizacijų atstovų susitikimas Vilniuje, kurio metu buvo 

aptarti pirmieji bendradarbiavimo žingsniai ir tikslų įgyvendinimo galimybės. 

 

Konferencija Vitebske (Baltarusija) 
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2014 m. sausio 31 – vasario 1 dienomis Vitebske (Baltarusija) įvyko konferencija "Besimokantys 

regionai". Šiame forume dalyvavo Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto Namų ūkio fakulteto 

dekanė Audronė Putauskienė ir Muzikos fakulteto seniūnė Albina Linkevičienė. Dekanė pristatė du 

pranešimus: ,,Marijampolės TAU praktinio veiklos patirtys ir perspektyvos“ bei ,, Marijampolės 

kolegijos studentų savarankiškumo kompetencijų raiška praktinėje veikloje dirbant su pagyvenusiais 

žmonėmis ir jų šeimomis“. Forume buvo pristatyta Marijampolės TAU Dailės fakulteto studentų – 

senjorų darbų paroda, kuri sužavėjo forumo dalyvius. 

 

Suaugusiųjų švietimo festivalis Minske (Baltarusija) 

Kolegų iš Baltarusijos kvietimu 2014 m. gruodžio 5-6 dienomis Minske (Baltarusija) įvyko 

Suaugusiųjų švietimo festivalis, kurį organizavo Baltarusijos Suaugusiųjų švietimo ir papildomo 

mokymo asociacija kartu su partnerinėmis organizacijomis. Dalyvavo Jurga Tuleikienė, atovaujanti 

mokymų ir konsultavimo įstaigą „Ayus“. 

 

Suaugusiųjų švietimo mėnuo Aizkrauklėje (Latvija) 

Aizkrauklės (Latvija) Suaugusiųjų švietimo ir inovacijų paramos centras, sekdamas LSŠA 

pavyzdžiu, 2014 m. spalio mėn. suorganizavo Suaugusiųjų švietimo mėnesį. 

Spalio 23 d. Aizkrauklėje įvyko Suaugusiųjų švietimo mėnesio uždarymo renginys, į kurį buvo 

pakviesti ir dalyvavo LSŠA atstovai: Valdybos narė ir Alytaus krašto Skyriaus veiklos koordinatorė 

Algimanta Ščiglinskienė ir LSŠA atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk. 

 

   
 

 

VI. Veikla kraštų Skyriuose 

Iš 8-nių LSŠA Skyrių yra gautos 4 veiklos ataskaitos už 2014 m. Dauguma iš vykdytų veiklų yra 

susijusios su atstovaujamų organizacijų/institucijų veikla arba Suaugusiųjų švietimo Savaitės renginiai. 

Ataskaitos – pridedamos. 

 

VII. Patirties ir informacijos sklaida 
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LSŠA, puoselėdamas narystę ir narių tarpusavio bendradarbiavimą, pateiktais kontaktiniais adresais 

skleidžia visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais, talpina LSŠA facebook‘o paskiroje,  

LSŠA internetinėje svetainėje www.lssa.smm.lt (skiltys – narystė/narių informacija; 

Ištekliai/Straipsniai ir Programos). 

 Sudaryta 2014 metų Savišvietos leidinys (sudarytojas LSŠA narys prif. S. Kanišauskas)  

 Ekspertinės patirties sklaida 

o Rengiant žurnalo „Veidas“ publikaciją apie mokymąsi visą gyvenimą interviu davė 5 

LSŠA nariai. 

o LSŠA prezidentė V. Lukošūnienė ir atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk parengė 

straipsnius knygai „Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos“ (UPC 

projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims 

bendrąsias kompetencijas, II-etapo paslaugos teikėjo„Nacionalinis mokymų centras“ 

prašymu)  

 Informacijos sklaida renginiuose, konferencijose 

o LSŠA renginiai: ataskaitinė konferencija, „Pievelių šnabždesiai“ 

o LSŠA narių ir bendradarbiavimo partnerių konferencijose 

- Soros International House seminare ”Migrantų integracijos procesai Lietuvoje. 

Kaip mes suvokiame tautų savitumą ir įvairovę”.  

o Tarptautinėse konferencijose, renginiuose 

 Baltijos vasaros mokykla – 2014 

 Baltijos jūros valstybių NVO forume 

 

 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. 

 

 

 

Ataskaitą parengė LSŠA prezidentė dr. Vilija Lukošūnienė ir atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk 

 

Vilnius, 2015 m. balandžio 20 d. 

 

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

