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ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, ATLIKTI DARBAI 

2017 m. tikslai ir uždaviniai 

Šviesti visuomenę, pažindant ją su mokymosi šeimoje sąvoka ir būdu, bendrauti su tuometine Švetimo ir 
mokslo ministerija, siekiant pakeisti mokymosi formų aprašą, įtraukiant į jį ir mokymosi šeimoje proceso 
organizavimo būdą, sukurti asociacijos internetinę svetainę, kurioje būtų renkama informacija apie mokymąsi 
šeimoje.  

2017 metais atlikti darbai 

 Sausio mėn. registruojamas laisvivaikai.lt domenas, į kurį perkeliama iki tol asmeniškai narių rinkta 
informacija apie mokymąsi šeimoje. 

 Balandžio 5 d. įkurta Mokymosi šeimoje asociacija 
 Birželio 19 d. LR Vyriausybės priimamąjame bendrauta su ŠMM ministre Jurgita Petrauskiene, pažadėjusia 

rudenį sudaryti darbo grupę savarankiško mokymosi klausimui spręsti. 
 2017 m. birželio 27 d. LR Vyriausybės priimamajame bendrauta su SADM ministru Linu Kukuraičiu, įteikiant 

prašymą išnagrinėti VTAT rekomendacijų skyrimo tvarką renkantis nuotolinį mokymąsi.  
 2017 m. rugsėjo 19 d. susitikimas su ŠMM viceministru Gražvydu Kazakevičiumi bei ministrės patarėju 

Arminu Varanausku, kurie norėjo išgirsti detalesnius siekius dėl savarankiško ir nuotolinio mokymosi 
įteisinimo. 

 2017 m. rugsėjo 24. Vilniaus Vingio parke surengta šventė Mokymosi šeimoje dienai paminėti. 
 2017 m. rugsėjo 28 d. VJOS’o surengtoje diskusijoje „Kokios švietimo sistemos reikia Lietuvai: ateities 

scenarijai“ užmeztas kontaktas su LR Seimo nare Aušrine Armonaite, pažadėjusia padėti, jei prireiktų keisti 
Švietimo įstatymą. 

 2017 m. lapkričio 27 d. vyriausybės priimamajame dar sykį bendrauta su ŠMM ministre Jurgita Petrauskiene, 
teiraujantis dėl galimybės keisti mokymosi formų aprašą ir dėl darbo grupės suformavimo.  

 2017 m. lapkričio 30 d. dalyvaujame SADM posėdyje, aptariant mokymosi formų apraše minimą VTAT 
rekomendacijos reikalingumą ir skyrimo tvarką. Aptarti galimi rašto keitimo siūlymai. 

 2017 m. gruodžio 12 d. dalyvavome ŠMM posėdyje dėl mokymosi formų aprašo keitimo. Jame kartu 
dalyvavo viceministras G. Kazakevičius, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius A. 
Aldakauskas, ŠMM mokyklų veiklos skyriaus vyr. specialistė Stanislava Strolaitė, SADM Vaikų skyriaus 
vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė, Spec. pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Vida 
Gudauskienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjas Egidijus Meilus ir kt. Nuspręsta ieškoti galimybių 
vykdyti pilotinį projektą bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, LieDM asociacija ar kitomis 
nuotolinį mokymąsi kuruojančiomis institucijomis. 
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2018 m. tikslai ir uždaviniai 

Tęsti derybas su ŠMM dėl mokymosi formų aprašo keitimo, ieškoti būdų keisti Švietimo įstatymą, toliau 
šviesti visuomenę, laužant neteisingus stereotipus apie šį mokymosi būdą, stiprinti, plėsti bendruomenę virtualioje 
erdvėje. 

2018 metais atlikti darbai 

 2018 m. gegužės 5 d. dalyvaujame ŠMM posėdyje, į kurį buvo pakviesta Dr. Airina Volungevičienė, tačiau 
posėdyje nedalyvaujant nei prieš tai dialogą vedusiems viceministrui G. Kazakevičiui, nei Švietimo kokybės ir 
regioninės politikos departamento direktoriui A. Aldakauskui, diskusija buvo visiškai nevaisinga.  

 2018 m. asociacijos atstovas dalyvauja Tarptautinėje mokymosi šeimoje konferencijoje, vykusioje Sankt 
Peterburge ir Maskvoje. 

 2018 m. liepos mėnesį surengiama savaitinė bendruomenės stovykla „Mokausi su šeima“. 
 2018 m. gruodžio mėn., po nesėkmingų kelerius metus trunkančių derybų su ŠMM, imtasi iniciatyvos keisti 
Švietimo įstatymą. Susitinkame su Seimo nare A. Armonaite. 

 

 

2019 m. tikslai ir uždaviniai: 

Švietimo įstatymo keitimas, siekiant užtikrinti konstitucinę tėvų teisę rinktis mokymosi šeimoje ugdymo 
būdą. Bendravimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei kitomis atsakingomis institucijomis ugdymosi 
šeimoje klausimais. Bendruomenės kūrimas ir plėtojimas. Visuomenės pažindinimas su vaikų mokymosi šeimoje 
ypatumais. Renginių organizavimas. 

2019 metais atlikti darbai 

 2019 m. sausio mėn. inicijuoti susitikimai su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariais: A. Papirtiene, 
A. Gelūnu, G. Steponavičium, E. Pupiniu, V. Juozapaičiu dėl Švietimo įstatymo pataisų registravimo. (2019 m. 
vasario mėnesį pateiktas Švietimo įstatymo projektas NR. XIIIP-3329 buvo įtrauktas svarstyti į Seimo Švietimo 
komiteto darbotvarkę. Komiteto nariai vienbalsiai iš esmės pritarė pateiktam siūlymui. Suformuota darbo grupė iš 
Seimo narių G. Steponavičiaus, A. Papirtienės, D. Šakalienės, E. Pupinio, V. Juozapaičio, ŠMSM ir NVO 
atstovų.) 

 2019 m. gegužės mėn. 22 d. MŠA nariai dalyvavo Seime surengtuose Klausymuose dėl įstatymo 
pataisų projekto. Dalyvavo taip pat ir gausus burys edukologų, mokytojų, švietimo ir vaiko teisių apsaugos 
specialistų, pasisakiusių Mokymosi šeimoje klausimu. 

 2019 m. liepos mėnesį surengta savaitės trukmės stovykla Molėtų raj. „Mokomės su šeima“. 
 2019 m. kovo-lapkričio mėn. teiktos pastabos dėl Įstatymo projekto Nr. XIIIP-3329(2) (pastabų 

suvestinė). 
 2019 m. lapkričio 6 d., kartu su kitais bendruomenės nariais organizuota konferencija Seime „Teugdo 

šeimos laimingus vaikus“, skirta Seimo narių ir visuomenės supažindinimui su Mokymosi šeimoje klausimais. 
(Konferencijos vaizdo įrašas) (Programa) 

 2019 m. gruodžio 3 d. Seime priimtas ugdymosi šeimoje įteisinimo įstatymo projektas XIIIP-3329(2),  
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2020 m. tikslai ir uždaviniai: 

Siekti, kad naujai įsigaliojusios įstatymo pataisos leistų šeimoms sklandžiai rinktis ugdymosi šeimoje 
mokymosi organizavimo būdą.  

Užtikrinti, kad procesą stebėsiančios institucijos neperžengtų savo kompetencijos ribų ir leistų tėvams 
nekliudomai vykdyti konstitucinę jų pareigą parinkti vaikams jiems tinkamiausią mokymosi formą.  

Bendradarbiauti su ugdymosi įstaigomis, supažindinant jas su ugdymosi šeimoje būdu. 
 

2020 m. planuojami atlikti darbai 
• Gegužės-birželio mėn. ketinama rengti pagalbos priemones šeimoms, ketinančioms nuo rudens ugdyti 

vaikus šeimoje. 
• Rugpjūčio mėn. numatoma MŠA bendruomenės narių vasaros stovykla Molėtų rajone. 
• Rugsėjo–gruodžio mėn. planuojama įstatymo pataisos ir įgyvendinimo tvarkos aprašo įgyvendinimo 

praktikoje stebėsena bei su ja susiję tolimesni veiksmai bendradarbiaujant su atitinkamomis 
institucijomis. 

 

ASOCIACIJOS NARIAI 

 

2017 metais įstojo 7 nariai, 2018 metais įstojo 1 narys, 2019 metais įstojo 6 nariai. 2019 12 31 buvo 14 
asociacijos narių. Visi nariai yra fiziniai asmenys. 

 

 

Vadovė  Samanta Adomavičiūtė-Zacharova 

 


