Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia į mokymus
Suaugusiųjų mokymas(is) - profesijos profesionalams
Programą, sukurtą patirtinio mokymosi principu, skiriame asmenims – savo profesijos žinovams,
kurie:




nori dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais,
jau moko suaugusius asmenis ir nori tai daryti geriau,
neturi akademinio darbo su suaugusiųjų auditorija (andragoginio) išsilavinimo.

Mokymais siekiama suteikti teorinių suaugusiųjų mokymo(si) žinių ir praktinių darbo su suaugusiųjų
auditorija įgūdžių.
Kokia jums iš to nauda?

 Žinosite, kuo suaugęs mokinys skiriasi nuo moksleivio ar studento ir kuo skiriasi jų
mokymas(is).
 Galėsite suplanuoti mokymo(si) renginį remdamiesi dalyvių poreikiais ir suaugusiojo
mokymosi specifika.
 Žinosite, kokie metodai tinka suaugusiųjų mokymui(si) ir gebėsite juos tinkamai
panaudoti.
 Gebėsite parengti efektyvų medžiagos pristatymą, ją pristatyti auditorijai;
 Gebėsite pateikti medžiagą auditorijai ir susitvarkyti su sunkiomis situacijomis,
kylančiomis mokymų metu.
 Gausite andragogo praktiko kompetenciją liudijantį pažymėjimą.
Kaip mokysimės?
 Klausysimės paskaitų (trumpų ir nedaug).
 Atliksime individualias ir grupines praktines užduotis (daug).
 Atliksime savarankišką darbą (vieną), parengsime savo dalyko mokymo programą ir jos
fragmentą pasiruošime pristatyti visai grupei.
 Pristatysime savarankišką darbą visai grupei (mokysime vieni kitus).
 Pristatymus filmuosime ar juos aptarsime (vaizdo treniruotė - sunku mokymesi, lengva
praktikoje).
 Įvertinsime savo pasiekimus (sertifikatą reikia užsidirbti).
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Organizaciniai klausimai
Mokymų trukmė – 2015 m. vasario 25 d. – kovo 6 d. :
 I mokymų sesija (3 dienos, 24 val.) - 2015 m. vasario 25, 26, 27 d.
 Savarankiškas darbas (24 val.) - 2015 m. vasario 28 d. – kovo 4 d.
 II mokymų sesija (2 dienos, 16 val.) – 2015 m. kovo 5 - 6 d.
Mokymus veda:
Arūnas Bėkšta, suaugusiųjų mokymo ekspertas, vedantis suaugusiųjų mokytojų mokymo
programas Lietuvoje, Gruzijoje, Kazachstane, Jordanijoje, Turkijoje, Zambijoje.
Dr. Vilija Lukošūnienė, suaugusiųjų mokymo ekspertė, vedanti suaugusiųjų mokymo ir
mokymosi programas profesijos ir suaugusiųjų mokymo centrų mokytojams, kolegijų dėstytojams,
muziejų, bibliotekų ir NVO darbuotojams.
Mokymai vyks viešbutyje „Ecotel“, Slucko gatvė 8, Vilnius.
Registruotis kviečiame iki 2015 m. vasario 17 d. internetu
https://docs.google.com/forms/d/1LF0UyLzOlk1G2pRRE504761Q3b3xfkxqFUSWLzqRL9A/viewform?usp=s
end_form

Jūsų registraciją patvirtinsime el. paštu ne vėliau nei 2015 m. vasario 23 d.,
atsiųsdami sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.
Investicija į mokymus
Vienos dienos kaina vienam asmeniui: 95 Euro (viso už mokymus – 475 Euro). Į kainą
įskaičiuota mokymo, individualių konsultacijų savarankiško darbo metu paslaugos, dalomoji
medžiaga (įskaitant individualų nufilmuotą pristatymą), rašymo priemonės, kava ir pietūs.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariams taikoma 10 % nuolaida.
Dalyvaujantiems daugiau nei vienam asmeniui iš vienos institucijos taikoma 5 proc. nuolaida.
Į seminarą atvykti prašysime su pavedimo kopija.
Informaciją teikiame telefonu 8 613 20320 ir el. paštu vilija.lukosuniene@gmail.com
Susitikime!
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