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2016 - 08 -25, 

Vilnius  

 

Mokymai pažengusiems andragogams praktikams 

 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) kviečia suaugusiųjų mokytojus į tęstinio andragogų praktikų 

edukacinės veiklos gebėjimų tobulinimo programos „Aštuonios andragoginio meistriškumo pamokos“ mokymus. 

 

Mokymai organizuojami vykdant 2016 m. birželio 20 d. sutartį Nr. V9-56 tarp LSŠA ir Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimo. Mokymai organizuojami  

bendradarbiaujant su Telšių švietimo centru, Raseinių rajono švietimo centru ir Skuodo informacijos centru. 
 

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

andragoginio išsilavinimo), mokantiems suaugusiuosius ir turintiems pagrindines andragogines žinias 

(pradedančiųjų lygmens 40 val. 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: 

 Aptarsime aktualius reikalavimus andragogo profesionalizacijai ir galimybes savivadžiam andragoginių 

kompetencijų tobulinimui.  

 Ugdysimės kritinio mąstymo gebėjimus, aiškindamiesi pagrindinius konstruktyvizmo teorijos bei 

kontekstualaus mokymosi sampratos teiginius. 

 Analizuosime, kaip kuriamos ir koreguojamos suaugusiųjų mokymosi programos pagal konstruktyvizmo 

teoriją.  

 Konstruosime mokymo(si) užduotis pagal kontekstualaus mokymosi sampratą. 

 Apibūdinsime esmines suaugusiųjų mokytojų savybes, jų įtaką suaugusiųjų mokymosi sėkmei. 

 Aptarsime pažintinių gebėjimų kaitos, vertybinių nuostatų ir reflektyvaus mokymosi reikšmę mokymosi 

efektyvumui.  

 Aiškinsimės projektinio darbo taikymo mokant suaugusiuosius privalumus ir trūkumus. 

 Nagrinėsime sudėtingų mokymo(si) situacijų ir konfliktų valdymo strategijas. 

 Ugdysimės kūrybišką požiūrį į suaugusiųjų mokymosi programas, metodus ir užduotis.  

 Ieškosime būdų, kaip skatinti savo ir mokinių kūrybiškumą. 

 Gilinsime supratimą, kaip gerinti suaugusiųjų pagrindinius gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas.  

 

 

Mokymų organizavimas  

 

Mokymų trukmė – 2016 m. rugsėjo 27 d. – lapkričio 24 d. (trys sesijos (64 kontaktinės akademinės valandos) ir du 

savarankiški darbai tarp sesijų): 

 

 I mokymų sesija (3 dienos) - 2016 m. rugsėjo 27, 28, 29 d., Telšiuose. 

 Savarankiškas darbas (refleksyvaus mokymosi metodų taikymas) - 2016 m. rugsėjo 30 d. – spalio 24 d. 

 II mokymų sesija (3 dienos) – 2016 m. spalio 25, 26, 27 d., Raseiniuose. 
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 Savarankiškas darbas (kontekstualaus mokymosi idėjų taikymas praktikoje) - 2016 m. spalio 28 d. – 

lapkričio 21 d. 

 III mokymų sesija (3 dienos) – 2016 m. lapkričio 22, 23, 24 d., Skuode.  

 

Konkrečias mokymų vietas Telšiuose, Raseiniuose ir Skuode nurodysime atrinktiems mokymų dalyviams.   

 

Mokymus veda:  

 Arūnas Bėkšta, suaugusiųjų mokymo ekspertas, vedantis suaugusiųjų mokytojų mokymo programas 

Lietuvoje, Gruzijoje, Kazachstane, Jordanijoje, Turkijoje, Zambijoje, Moldavijoje. 

 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. 

 

Mokymų metu pasirūpiname metodine medžiaga, kavos pertraukomis ir pietumis, baigusiems mokymus išduodame 

pažymėjimus.  

 

Kelionės į mokymus, nakvynės (jeigu reikia) ir vakarienės išlaidas dalyviai padengia patys.  

 

Programos dalyvių skaičius ir atrankos kriterijai 

 

Grupės dydis – 25 asmenys. 

 

Registruotis kviečiame iki 2016 m. rugsėjo 12 d. adresu rita.vargalyte@zebra.lt 

 

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 kartu su registracijos forma 

adresu rita.vargalyte@zebra.lt 

 

Pirmenybė atrenkant dalyvius teikiama: 

1. Suaugusiųjų mokytojams iš Vidurio ir Šiaurės Vakarų Lietuvos regionų savivaldybių. 

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 2016 m. rugsėjo 19 d.  

 

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

 

 

Susitikime! 
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