PATVIRTINTA
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė
2016 m. rugsėjo 12 d.
METŲ ANDRAGOGO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2016 m. Metų andragogo vardo suteikimas – suaugusiųjų švietimo savaitės iniciatyva.
2. Metų andragogo vardo suteikimo

tikslas – įvertinti Lietuvos andragogų veiklos rezultatus ir

skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai.
3. Vardas suteikiamas asmenims, dirbantiems suaugusiųjų formalaus ir neformalaus ugdymo srityje
už reikšmingus darbus bei veiklą andragogikos srityje, visuomenės demokratinės kultūros,
bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.
4. 2016 m. Metų andragogo vardą numatoma teikti už:
4.1. Naujų andragoginių metodikų kūrimą ir naudojimą, pritaikant tradicines metodikas netradicinio
mokymo sąlygoms, neįprastoje vietoje, neįprastu laiku.
4.2. Dalyvavimą moksliniuose andragogikos srities tyrimuose, 2013- 2016 metų publikacijas ir
pranešimus mokslinėse konferencijose andragogikos klausimais.
4.3. Bendruomenės telkimą naudojant suaugusiųjų mokymus, padedančius bendruomenės nariams
gerinti gyvenimo kokybę, įgyti naujų kompetencijų, skatinančius bendruomenės narius pačius ieškoti
naujų galimybių.
4.4 Naujų vadybinių priemonių diegimą suaugusiųjų švietimo idėjoms skleisti bendruomenėje,
savivaldybėje, nacionaliniu mastu.
5. Vardą skiria Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) prezidento patvirtinta komisija.
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II. KANDIDATŪRŲ METŲ ANDRAGOGO VARDUI GAUTI TEIKIMO TVARKA
6. Kandidatūras Metų andragogo vardui gauti gali teikti formalaus ir neformalaus suaugusiųjų
ugdymo institucijos (suaugusiųjų švietimo ir profesinio ugdymo įstaigos, universitetai, muziejai,
bibliotekos, kultūros centrai, kitos suaugusiųjų mokymo įstaigos).
7. Teikiamos kandidatūros turi būti charakterizuojamos tokiais kriterijais:
7.1. Kandidato darbo stažas suaugusiųjų švietimo srityje ne mažesnis kaip 10 metų.
7.2. Kandidato taikomos dalykinės ir bendrosios metodikos atitinka pagrindinius andragoginio
mokymo ir mokymosi principus.
7.3. Kiti andragoginės veiklos rodikliai (vadovėliai, ugdymo programos, kitos mokymo priemonės,
kvalifikacijos renginiai, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir kt.).
7.4. Publikacijos

specializuotoje

literatūroje

ir

straipsniai

spaudoje,

skleidžiantys

suaugusiųjų

švietimo ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.
7.5. Aktyvus dalyvavimas visuomeniniame gyvenime, kūrybiškumas ir inovacijų diegimas įvairiose
veiklos srityse, puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes.
8. Teikiant kandidatūrą suaugusiųjų ugdymo institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo rašo
rekomendaciją, kurioje nurodoma kandidato vardas, pavardė, gimimo metai, darbovietė ir
pareigos, darbo su suaugusiųjų auditorija stažas, kandidatūros teikimo pagrindimas: nuopelnų
suaugusiųjų švietimui aprašas, apimantis 7.2 –7.5 punktus.
9. Prie rekomendacijos gali būti pridėti kandidato veiklą (7.3 – 7.5 punktai) iliustruojantys priedai.
10. Asmuo, kurio kandidatūra teikiama Metų andragogo vardui, pristato gerosios patirties pavyzdį
(1-2 p., esė forma).
11. Kandidatai bus vertinami dviem kriterijais: formaliu (7 nuostatų punktas, 40 proc.) ir kūrybiniu
(esė, 60 proc.)
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12. Rekomendacijos ir priedai teikiami Skyrių koordinatoriams iki 2016 metų spalio 21 d. ir
svarstomos skyrių narių susirinkimuose.
13. Skyrių koordinatoriai iki 2016 metų lapkričio 3 d. teikia dokumentus LSŠA sekretoriatui
paštu arba asmeniškai (Geležinio vilko g. 12-439, LT-03163 Vilnius).
III. VARDO SUTEIKIMO TVARKA
14. Kandidatų Metų andragogo vardui gauti atrankos komisiją ir jos pirmininką (toliau – komisiją)
skiria LSŠA prezidentas.
15. Komisija kandidatų atranką vykdo pagal šių Nuostatų 8 punkte nurodytus kriterijus,
analizuodama pateiktą rekomendaciją ir, jeigu yra, jos priedus.
16. Kandidatai atrenkami komisijos balsų dauguma. Remdamasis komisijos posėdžio rezultatais,
komisijos pirmininkas teikia kandidatūras LSŠA prezidentui.
17. Komisijos posėdis protokoluojamas. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvavo 2/3 komisijos
narių.
18. Komisijos posėdyje gali būti papildomai svarstomas rėmėjų įsteigtų apdovanojimų skyrimo

andragogams klausimas. Tokiu atveju į posėdį kviečiami apdovanojimus skiriančių rėmėjų atstovai ir
kiti ekspertai.
19. Metų andragogo vardas suteikiamas LSŠA prezidento įsakymu. 18 punkte nurodytus
apdovanojimus skiria rėmėjai.
20. Metų andragogo vardas skelbiamas ir 18 punkte nurodyti apdovanojimai teikiami nacionaliniame
suaugusiųjų švietimo savaitės renginyje.

Suaugusiųjų švietimo savaitė „Mokymosi spalvos”.
2016 m. lapkričio mėn. 14 -20 d.

