Išgyvens tik besimokanti planeta
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras yra
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys nuo 2011 m. (pažymėjimas nr. 45)

Mediko profesija – viena iš profesijų, kurių darbuotojams nepaprastai svarbu nuolat
tobulinti savo profesines žinias, domėtis mokslo pasiekimais medicinos, slaugos srityje. Šiuo
atžvilgiu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro viena iš veiklų glaudžiai
susijusi su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) veiklos tikslais ir siekiais, t. y. skatinti
dirbančiuosius mokytis visą gyvenimą ir sudaryti tam sąlygas. Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijų centras ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija mato plačias
galimybes dalytis patirtimi ir kūrybingai bendradarbiauti, organizuojant suaugusiųjų profesinius
mokymus, tobulinant dirbančiųjų kvalifikaciją, ugdant poreikį mokytis visą gyvenimą.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) – nevalstybinė, pelno nesiekianti
asmenų ir įvairių tipų organizacijų savarankiška sąjunga, turinti juridinio asmens teises, įkurta
1992 metų vasario 22 dieną. Ji aiškiai apibrėžia savo misiją:
„Mes, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos bei kitų
šalių suaugusiųjų švietėjais ir institucijomis, telkiame pavienius asmenis bei įvairių organizacijų
narius nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio mokymosi galimybių
plėtotei.“
Vykdydama šią misiją, LSŠĄ ypatingą dėmesį skiria suaugusiųjų švietėjų – andragogų
kvalifikacijos kėlimui ir pilietiniam visuomenės ugdymui.
LSŠA sudėtyje šiuo metu yra 117 individualūs nariai ir 32 nariai-juridiniai asmenys.
LSŠA narystė kitose organizacijose:
•
Nuo 1993 metų LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) narė,
www.eaea.org
•
Nuo 1995 m. Šiaurės ir Baltijos šalių neformlaus skėtinių suaugusiųjų švietimo
organizacijų tinklo (NO-BA) narė
•
Nuo 2003 m. ReferNet Lietuva tinklo narė, www.cedefop.europa.eu
•
Nuo 2007 m. Nevyriausybinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo organizacijų
platformos narė, www.pagalba.org
•
Nuo 2012 m. tarptautinio tinklo LEM (Learning Museum Network) asocijuota partnerė,
www.lemproject-eu
•
Nuo 2014 m. tarptautinio tinklo EBSN (European Basic Skills Network) narė,
www.basicskills.eu
•
Nuo 2014 m. Baltijos jūros valstybių NVO tinklo koordinatorė Lietuvoje,
www.balticseango.net
Kartu su Lietuvos liaudies buities muziejumi yra Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos
(liaudies mokyklos) steigėja.
•
•

LSŠA tikslai:
telkti Lietuvos suaugusiųjų mokytojus (švietėjus) bei suaugusiųjų švietimo srityje
dirbančias institucijas bendrai veiklai;
ugdyti suaugusiųjų visuomenės narių gebėjimą aktyviai dalyvauti savo profesinėje
veikloje ir bendruomenės gyvenime;

ugdyti nuolatinio ugdymosi poreikį tarp suaugusiųjų;
atstovauti suaugusiųjų švietėjų interesus Lietuvoje ir užsienyje.
Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija organizuoja įvairius suaugusiųjų mokymo
metodų bei darbo su suaugusiais įgūdžių lavinimo seminarus, konferencijas, padeda savo nariams
kurti jų organizacijų vystymo strategijas, leidžia metodinę medžiagą suaugusiųjų pilietiniams
įgūdžiams lavinti, plėtoja suaugusiųjų socialinių iniciatyvų raiškos galimybes.
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Veikla grindžiama:
atvirumu idėjoms, iniciatyvoms ir patirčiai;
atsakingu ir geranorišku darbu komandoje;
rezultatyvumu, t.y. darbo atlikimu sutartu laiku ir suderinta forma.
Veiklos yra realizuojamos tokiomis formomis:
nacionaliniai ir tarptautiniai projektai;
stažuotės užsienyje;
konsultacijos;
informacijos kaupimas bei skleidimas;
periodinio leidinio "Savišvieta" leidyba;
kontaktų suaugusiųjų švietime paieška ir palaikymas.
Daugiau informacijos apie LSŠA www.lssa.smm.lt .

