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LSMCVA 2015-2016 m. veiklos ataskaita
Bendradarbiavimas:
 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba (N.Kimso);
Tarptautinis bendradarbiavimas ir projektinės veiklos
mobilumas (Kauno, Panevėžio ir Vilniaus SMC);
 Siūlymai LR Seimui ir ŠMM dėl BUP, 20 proc. priedo MK
tautinių mažumų mokyklose, dėl 10 proc. priedo skirto
vadybai, vadovų kadencijų, klasės krepšelio, etatinio
mokytojų darbo apmokėjimo kartu su visomis švietimo
asociacijomis (visi asociacijos nariai);
 Siūlymai LGK dėl suaugusiųjų mokyklų mokinių PSD ir
bedarbio statuso (B. Perveneckienė, N.Kimso).
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LSMCVA 2015-2016 m. veiklos ataskaita
Bendradarbiavimas (LSŠA/DMA):






Suaugusiųjų švietimo savaitės, neformalusis suaugusiųjų
švietimas;
Galimybių mokytojams ir besimokantiesiems dalyvauti
šiuolaikiškame e. mokymosi procese plėtojimas;
Nuotolinio mokymosi ir virtualių socialinių bendravimo
įrankių plėtojimas;
Švietimo paslaugų kokybės gerinimas, derinant nuotolinį ir
kontaktinį mokymąsi;
Projektų rengimas.
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LSMCVA 2015-2016m. veiklos atskaita
Bendradarbiavimas (KPMPC/LŠPS):






Skaitmeninio mokymosi ir edukacinių aplinkų plėtojimas,
SMIS svetainės naudojimas (T.Tamošiūnas, S.Samulevičius,
N.Kimso);
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų rengimas
(Vilniaus, Kauno, Jonavos, Tauragės SMC);
Kvalifikacijos tobulinimas (visi nariai);
Kolegialus įstaigų vertinimas; stažuotės Austrijoje ir
Belgijoje (Vilniaus ir Kauno SMC, Panevėžio SJMC).
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Dalyvavimas konferencijose/forumuose/seminaruose:


Seminaras „Bendrojo ugdymo programų mokymosi rezultatai Lietuvos ir
Europos kvalifikacijų sandaros kontekste“ (ŠMM, I. Jagelavičiūtė);



Apskrito stalo diskusija suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo
karjeros temai aptarti, karjeros konsultavimui plėtoti; (ŠMM, N.Kimso,
I.Mikulėnienė);



Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Pažangios mokymosi technologijos „
ALTA‘2015“ (KSMC a. a. V. Vėteris, V. Račaitienė);



Tarptautinės vaizdo konferencija „MAIK“ strategijos ir metodinių nurodymų
klausimais Oslas-Kaunas-Vilnius rengimas (D.Rutkauskienė, D.Gudonienė,
N.Kimso).
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Seminaro organizavimas kartu su Panevėžio SJMC ir
švietimo centru apie mokytojų profesionalumo
panaudojimą mokinių motyvacijai kelti:
Kauno suaugusiųjų mokymo centras;
 Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras;
 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras;
 Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų suaugusiųjų gimnazija;
 Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija.
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Asociacijos narių rengtos konferencijos/konkursai:
Klaipėdos

SG šalies fotografijų konkursas „Pažinimo keliu einant“;

Kretingos

SJMC šalies metodinė praktinė konferencija „Suflerio būdelės
metodas ir kaip neužvirinti vandens“;

Marijampolės

SMC šalies mokinių kūrybinis konkursas „Mano krašto

savastis“;
Panevėžio SJMC

šalies suaugusiųjų ugdymo įstaigų tautinių kostiumų

konkursas;
Šiaulių

SM šalies mokinių kūrybinis konkursas „Mokytis niekada nevėlu“,
tarptautinė mokslinė praktinė konferencija;

Šilutės

SJMC kūrybinių darbų konkursas „Aš ir pasaulis“;

Vilniaus

„Varpo“ SG šalies suaugusiųjų ugdymo įstaigų konferenciją "Mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimas bei įsivertinimas ugdymo procese“;

Vilniaus

SMC šalies mokinių kūrybinis konkursas „Kuriu, vadinasi esu“;

Vilniaus

„Židinio“ SG konferencija LR Seime.
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Kita veikla:
Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizaimas
SMC/SVM/SG įstaigų vadovams „Šiuolaikinės suaugusiųjų
švietimo vadybos tendencijos“ ir „Vadybinių kompetencijų
tobulinimas. Šiuolaikinės švietimo vadybos
politika“;(N.Kimso, V.Vaicekauskas, a.a.V.Vėteris);



Svečių iš Kroatijos, Turkijos priėmimas, pristatymų apie SŠ
rengimas (Vilniaus SG ir SMC);



LSMCVA interneto puslapio tvarkymas (N.Kimso,
A.Kalčevskij).
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Problemos nacionaliniame lygmenyje:







Suaugusiųjų BU įstaigų veiklos koordinavimas šalies
lygmeniu;
Mokymosi prieinamumo plėtojimas (PSD, bedarbių
statusas, savarankiškas mokymasis);
Suaugusiųjų BU įstaigų andragogų vadybinės ir dalykinės
kvalifikacijos tobulinimas;
MK metodika ir įgyvendinimas (apribojimas iki 10 proc.
vadybinei veiklai).

5/18/2017

