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2015 - 08 -24, 

Vilnius  

 

Mokymai pažengusiems andragogams praktikams 

 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) kviečia suaugusiųjų mokytojus į mokymus „Andragogų praktikų 

edukacinės kvalifikacijos tobulinimas pažengusiems andragogams“.  

 

Mokymai organizuojami vykdant 2015 m. liepos 13 d. sutartį Nr. V9-131 tarp LSŠA ir  Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimo. 

 

Mokymų programa skiriama andragogams praktikams (mokytojams, dėstytojams, lektoriams, neturintiems aukštojo 

andragoginio išsilavinimo), mokantiems suaugusiuosius ir turintiems pagrindines andragogines žinias 

(pradedančiųjų lygmens sertifikatą) ir/arba didesnę nei 3 metų darbo su suaugusiaisiais patirtį.   

 

Programos tikslas 

Tobulinti andragogų praktikų edukacinės veiklos kompetencijas, apibrėžtas andragogo profesinės veiklos apraše ir 

atitinkančią septintojo Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygmens reikalavimus. 

 

Kaip dirbsime: 

 Nagrinėsime konstruktyvistinės mokymosi teorijos ir kontekstualaus mokymosi sampratos teiginius. 

 Kursime mokymosi programas remdamiesi konstruktyvistine mokymosi teorija. 

 Konstruosime/adaptuosime mokymosi užduotis pagal kontekstualaus mokymosi sampratą.  

 Analizuosime esmines suaugusiųjų mokytojo esmines savybes ir mokymo stilius, tyrinėsime, kokią įtaką šie 

veiksniai daro suaugusiųjų mokymosi efektyvumui. 

 Aiškinsimės, kokią įtaką mokymosi efektyvumui daro suaugusiojo pažintinių gebėjimų kaita, vertybinės 

nuostatos, motyvacija ir refleksyvus mokymasis.  

 Ieškosime kelių, kaip didinti mokinių nepriklausomumą nuo mokytojo (mokinių savarankiškumą). 

 Nagrinėsime projektinio mokymosi suaugusiųjų auditorijoje privalumus ir trūkumus. 

 Spręsime sudėtingas mokymosi ir konfliktų valdymo situacijas. 

 Ieškosime būdų, kaip skatinti savo ir mokinių kūrybiškumą. 

 

Mokymų organizavimas  

 

Mokymų trukmė – 2015 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 18 d. (trys sesijos (52 kontaktinės akademinės valandos) ir du 

savarankiški darbai tarp sesijų): 

 

 I mokymų sesija (3 dienos) - 2015 m. rugsėjo 22, 23, 24 d., Marijampolėje. 

 Savarankiškas darbas (refleksyvaus mokymosi metodų taikymas) - 2015 m. rugsėjo 25 d. – spalio 12 d. 

 II mokymų sesija (3 dienos) – 2015 m. spalio 13, 14,15 d., Panevėžyje. 

 Savarankiškas darbas (kontekstualaus mokymosi idėjų taikymas praktikoje) - 2015 m. spalio 16 d. – 

lapkričio 16 d. 

 III mokymų sesija (2 dienos) – 2015 m. lapkričio 17, 18 d., Kėdainiuose.  

 

Konkrečias mokymų vietas Kėdainiuose, Panevėžyje ir Marijampolėje nurodysime atrinktiems mokymų dalyviams.   

 

http://www.lssa.smm.lt/
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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. 

 

Baigusiems mokymus išduodami pažymėjimai.  

 

Mokymų kaštai:  

 Mokymus, metodinę medžiagą, nakvynę, maitinimą, apmoka Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programa. 

 Kelionės į mokymus išlaidas dalyviai padengia patys.  

 

Programos dalyvių skaičius ir atrankos kriterijai 

 

Grupės dydis – 25 asmenys 

 

Registruotis kviečiame iki 2015 m. rugsėjo 8 d. internetu 

https://docs.google.com/forms/d/1ArHa2cN7horX1zMjkWlalfAZxemMpDqikt_HiqY_kw4/viewform?usp=send_f

orm#start=invite  

 

Pagrindinis atrankos kriterijus - andragoginių žinių minimumas (pateikiamas pradedančiųjų lygmens – 40 akad. 

val. – sertifikatas) ir/arba didesnė nei 3 metų suaugusiųjų mokymo patirtis (pateikiamas gyvenimo aprašymas pagal 

„Europass“ dokumento formą, http://europass.lt/ ). Dokumentus prašome atsiųsti adresu lssavilnius@takas.lt 

 

Pirmenybė atrenkant dalyvius teikiama: 

1. Suaugusiųjų mokytojams iš Marijampolės ir Panevėžio apskričių bei Kėdainių savivaldybės. 

2. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariams. 

 

Jeigu pagal šiuos kriterijus susidarys didesnė nei 25 asmenų grupė, paraiškos bus vertinamos pagal registracijos 

pirmumą.  

 

Apie dalyvavimą mokymuose informuosime el. paštu ne vėliau nei 2015 m. rugsėjo 15 d.  

 

Informacija teikiama telefonu 8 613 20320 ir el. paštu vilija.lukosuniene@gmail.com 

 

 

Susitikime! 

 

http://www.lssa.smm.lt/
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