
 
 

Suaugusiųjų mokymas(is) profesijos profesionalams 

Preliminari programa 
 

I sesija (2015 m. sausio 14 d. – 16 d.) 
 

1 diena 

Seminaro pradžia – 10.00 val., planuojama pabaiga – 17.15 val. 

Dienos tema: suaugusiųjų mokytojo (dėstytojo) ir suaugusio mokinio „portretai“. 
Reikalavimai suaugusiųjų mokytojui (dėstytojui), jo vaidmenys, darbo stiliai, asmeninės ir 

profesinės savybės. Kas yra suaugęs žmogus? Amžiaus raidos stadijos ir uždaviniai. Suaugumo 

(brandos) kriterijai. Protinių savybių kaita. Mokymasis per patirtį ir D.Kolbo patirtinio mokymosi 

modelis. Mokymosi stiliai. Daugiasluoksnis intelektas. Išvardintų veiksnių įtaka mokymui ir 

mokymuisi. 
 

2 diena 

Seminaro pradžia – 9.00 val., planuojama pabaiga – 16.30 val.  

Dienos tema: Suaugusiųjų mokymo(si) renginio programos formavimas. Suaugusiojo mokymosi 

motyvai. Dalyvių poreikių analizė. Tikslai ir uždaviniai (Bloom’o taksonomija). Programos 

principai. Dalykinio turinio perteikimo būdai, laiko sąnaudos, laiko paskirstymas. 

Mokymo ir mokymosi metodai: metodų rūšys, tinkamumas atskiroms medžiagoms ir renginio 

dalims, metodų parinkimo kriterijai. Praktinis metodų taikymas - išbandymas. 

 
3 diena 

Seminaro pradžia – 9.00 val., planuojama pabaiga – 16.30 val.  

Dienos tema: Bendravimas su suaugusių besimokančiųjų auditorija, jos valdymas.  Bendrieji 

bendravimo aspektai. Renginio pradžia. Dalyvių baimės, grupės dinamikos procesai, bendravimo 

auditorijoje lygmenys. Bendravimo kliūtys. Bendravimą skatinantys mokytojo veiksmai/elgesys: 

dalyvių „atvėrimas“ pokalbiui, klausimų uždavimas, išklausymas, reagavimas, apibendrinimas. 

Probleminės situacijos – požymiai, priežastys, ką daryti? Sunkesnės, probleminės situacijos 

auditorijoje. Mokymosi aplinkos įtaka bendravimui. 

 

Savarankiškas darbas (2015 m. sausio 17 – vasario 10 d.): parengti 20 min. trukmės savo 

profesijos dalyko (mokomosios medžiagos) dėstymo ištrauką, įtraukiant medžiagos prezentaciją ir 

mažiausiai vieną aktyvų pratimą/metodą. 
 

II sesija (numatoma data 2015 m. vasario 11 – 12 d.) 
 

1 diena 

Seminaro pradžia – 10.00 val., planuojama pabaiga – 17.15 val.  

Dienos tema: Vaizdo treniruotė ir jos reikšmė suaugusiųjų mokytojo kompetencijai: temos 

pristatymas, savarankiškų darbų filmavimas. 
 

2 diena 

Seminaro pradžia – 9.00 val., planuojama pabaiga – 16.30 val.  

Dienos tema: Savianalizė ir grįžtamasis ryšys kaip suaugusiųjų mokytojo andragoginės 

kompetencijos tobulinimo instrumentas: temos pristatymas, aptarimas, pristatymų peržiūra, 

savianalizė, ekspertų analizė. 
 

Pastaba: kiekvieną dieną organizuojamos dvi kavos pertraukos ir numatytas laikas pietų pertraukai (60 

min.)  


