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2016 metų Baltijos vasaros mokykla 

 

Vera Šiktorova, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Kompetencijų 

ugdymo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė, profesijos mokytoja 

 

2016 m. birželio 27–29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba Zarasuose organizavo penktąją Lietuvoje Baltijos vasaros mokyklą „Netradicinės 

suaugusiųjų mokymosi aplinkos ir formos“. Į Baltijos vasaros mokyklą buvo pakviesti Baltijos šalių 

neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Baltijos 

vasaros mokykloje dalyvavo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė ir 

Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė, dėstytoja Vera Šiktorova. 

http://www.lssa.smm.lt/lt/2016-metu-baltijos-vasaros-mokykla/


Pagrindinis šios vasaros mokyklos tikslas – stiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų 

bendradarbiavimą, susipažinti su įvairių Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų suaugusiųjų ugdymo 

patirtimi ir ugdymo formomis netradicinėse suaugusiųjų ugdymo aplinkoje, susipažinti su praktinio 

emocinio intelekto ugdymo priemonių taikymu. 

Baltijos vasaros mokykloje buvo galimybė ne tik susipažinti su dalyviais iš Suomijos, Estijos, 

Latvijos, Lietuvos, apžvelgti pristatytas programas, išgirsti dalyvaujančiųjų teorinius pamąstymus 

apie neformalaus suaugusiųjų mokymosi netradicinėse erdvėse galimybes, bet ir susipažinti su 

Baltijos vasaros mokyklos dalyvių netradicinio mokymosi aplinkų ir (arba) formų pavyzdžiais, 

akcentuojant neformalaus suaugusiųjų mokymosi netradicinėse erdvėse kokybę.   

Europoje vykdomas neformalaus mokymosi įstaigų kokybės įsivertinimo procesas ir išorinio 

vertinimo mechanizmas, įpareigojantis siekti Europos kokybės ženklo (EQM – European Quality 

Mark). 



Baltijos vasaros mokykloje vyko praktinės užduotys netradicinėse suaugusiųjų mokymosi erdvėse 

Zarasuose: bibliotekoje, muziejuje, Dusetų dailės galerijoje, Sartų regioniniame parke, Antazavės 

dvare. 

Baltijos vasaros mokykla pademonstravo puikias bendradarbiavimo perspektyvas, atskleidė 

Baltijos šalių dalyvavimo Europos suaugusiųjų švietėjų platformoje EPALE portale galimybes. 

Neformalus bendravimas ežero pakrantėje, galimybė pasivaikščioti Zarasų apžvalgos ratu, 

gėrėtis ežero šlaitais ir pakrančių vaizdais, paplaukioti katamaranu Zaraso ežere, pasimėgauti ežero 

bangų, saulės spindulių ir vėjo gaivos teikiamais malonumais – tai įsimintini visų neformalaus 

suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovų iš Baltijos vasaros mokyklos  įspūdžiai.     



Belieka stiprinti bendradarbiavimo galimybes tarp Lietuvos ir užsienio šalių mokymosi įstaigų. 

Žinias, patobulintas ir sukauptas Baltijos vasaros stovykloje, – išsaugoti ir pritaikyti, tolimesnėje 

kasdieninėje andragoginėje praktikoje.  

 

 

 

 


