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LSMCVA steigimas

 1992 m. vakarinių mokyklų  pertvarka, suaugusiųjų 

mokymo centrų steigimasis;

 1996 m. 6-ių  mokyklų vadovai ir 9 jų pavaduotojai 

ugdymui susijungė į Lietuvos suaugusiųjų mokymo 

centrų vadovų asociaciją;

 2017 m. asociacija vienija 18  šalies BU suaugusiųjų 

švietimo institucijų 19 vadovų ir pavaduotojų;



LSMCVA misija

Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes.

LSMCVA vizija

Asociacija lyderė veikianti suaugusiųjų bendrojo 

ugdymo srityje visuomenės labui.



LSMCVA tikslai:

◦ Vienyti Lietuvos suaugusiųjų bendrojo ugdymo 

įstaigų vadovus;

◦ Koordinuoti ir remti jų ir jų  vadovaujamų įstaigų 

veiklą;

◦ Prisidėti prie šalies suaugusiųjų švietimo 

politikos, mokymosi visą gyvenimą strategijos 

formavimo ir įgyvendinimo. 



LSMCVA veikla 

 Bendrauti ir bendradarbiauti;

 Teikti siūlymus institucijoms suaugusiųjų švietimo 
politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;

 Rinkti, analizuoti informaciją suaugusiųjų švietimo 
klausimais;

 Organizuoti seminarus, konferencijas;

 Formuoti ir propaguoti palankią visuomenės nuomonę 
apie suaugusiųjų švietimą, viešinti jos veiklą;

 Rengti ir įgyvendinti šalies bei tarptautinius švietimo 
projektus;

 atstovauti šalies ir tarptautinėse institucijose.



Tarptautiniai projektai

 1998 – 2000 m. Phare Tacis projektas ,,Andragogikos

pagrindai ir SMC veiklos plėtotė  dešimtyje Lietuvos 

apskričių”;

 2006 - 2008 m.  Grundtvig 2 mokymosi partnerystės 

projektas „Gyvenimo įgūdžių atpažinimas: ankščiau įgyto 

išsilavinimo įvertinimas;

 2011-2013 m. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas 

skirtas senjorų ugdymo problemoms spręsti;

 2012 m. Kauno SMC nuotolinio mokymo projektas.



Tarptautiniai projektai

 2013 m. ES SF Trečiojo amžiaus asmenų sveikos gyvensenos ir 
meninio ugdymo mokymai Biržų r., Kupiškio r., Rokiškio r. 
savivaldybėse;

 2013 m. ES SF Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir 
socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymų  
projektas;

 2013-2014 m. Nordplus projektas „Motyvuoti, išsilavinę, 
kūrybingi ir modernūs mokytojai - sėkmingo suaugusiųjų 
mokymosi proceso pagrindas“;

 2014-2016 m. Jungtinis Nacionalinės distancinio mokymo 
asociacijos (NDMA) ir LSMCVA  ES SF projekto „MAIK 
rengimas“ įgyvendinimas.



Socialiniai partneriai

 Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija;

 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija;

 UPC;

 KPMPC;

 LEU SKI;

 NDMA;

 Šalies švietimo asociacijos;

 ES projektų partneriai;

 Šiaurės šalių liaudies akademija;

 Sankt Peterburgo (Rusija) Pedagogikos mokslų akademija.



LSMCVA vertybės:

 Bendravimas ir bendradarbiavimas;

 Atvirumas, lankstumas, tolerancija, kolegiškumas;

 Bendruomenių narių saugumas;

 Besimokančiojo suaugusiojo  patirtis;

 Gerosios patirties sklaida.



LSMCVA nariai susitarė:

 Teikti tik geros kokybės paslaugas;

 Kurti šiuolaikines, savita kultūra išsiskiriančias 

institucijas;

 Telkti visų asociacijos narių pastangas ugdyti suaugusįjį 

mokinį bei tobulinti įstaigų veiklą.








