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METU ANDRAGOGO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2019 m. Metq andragogo vardo suteikimas - suaugusiqjq mokymosi savaites iniciatyva.

2. Metq andragogo vardo suteikimo tikslas - ivertinti Lietuvos andragogq veiklos rezultatus ir

skatinti juos profesinei bei kflrybinei iniciatyvai.

3. Vardas suteikiamas asmenims, dirbantiems suaugusiqfq formalaus ir neformalaus ugdymo srityje

uZ reik5mingus darbus bei veikl4 andragogikos srityje, visuomenes demokratines kulturos,

bendraZhogi5kqi q ir pi I ietiniq vertybiq ugdym4.

4. 2019 m. Metq andragogo vard4 numatoma teikti uZ:

4.1 Naujq andragoginiq metodikq k[rim4 ir naudojim4, pritaikant tradicines metodikas netradicinio

mokymo s4lygoms, neiprastoje vietoje, nelprastu laiku.

4.2 Dalyvavim4 moksliniuose andragogikos srities tyrimuose, 2015- 2018 metq publikacijas ir
prane5imus mokslinese konferencij ose andrago gikos klausimais.

4.3 Bendruomenes telkim4 naudojant suaugusiqjq mokymus, padedandius bendruomenes nariams

gerinti gyvenimo kokybg, lgyti naujq kompetencijq, skatinandius bendruomenes narius padius ieSkoti

naujq galimybiq.

4.4 Naujq vadybiniq priemoniq diegim4 suaugusiqjq Svietimo idejoms skleisti bendruomeneje,

savivaldybeje, nacionaliniu mastu.
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5. Vard4 skiria Lietuvos suaugusiqjq Svietimo asociacijos GSSA) pgezidento patvirtinta komisija.

II. KANDIDATORV METU ANDRAGOGO VARDUI GATITI TEIKIMO TVARKA

Kandidat0ras Metq andragogo vardui gauti gali teikti formaliojo ir neformaliojo suaugusiqiq

ugdymo institucijos (suaugusiqjq Svietimo ir profesinio ugdymo istaigos, universitetai, muziejai,

bibliotekos, kultUros centrai, kitos suaugusiqjq mokymo istaigos).

Teikiamos kandidatiiros turi bfiti charakterizuoj amos tokiai s kriterij ai s :

7.1. Kandidato darbo staZas suaugusiqjq Svietimo srityje ne maZesnis kaip l0 metq.

7.Z.Kandidato taikomos dalykines ir bendrosios metodikos atitinka pagrindinius andragoginio

mokymo ir mokymosi principus

7.3. Kiti andragogines veiklos rodikliai (vadoveliai, ugdymo programos, kitos mokymo priemones,

kvalifikacijos renginiai, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir kt.).

7.4. Publikacijos specializuotoje literat[roje ir straipsniai spaudoje, skleidZiantys suaugusiqjq

Svietimo ir mokymosi vis4 gyvenim4 idejas.

7.5. Aktyvus dalyvavimas visuomeniniame gyvenime, k[rybi5kumas ir inovacijq diegimas lvairiose
veiklos srityse, puoselejant bendraZmogiSk4sias vertybes.

8. Teikiant kandidat0r4 suaugusiqjq ugdymo institucijos vadovas arba jo igaliotas asmuo raso

rekomendacij4, kurioje nurodoma kandidato vardas, pavarde, gimimo metai, darboviete ir
pareigos, darbo su suaugusiqjq auditorija staZas, kandidatDros teikimo pagrindimas: nuopelnq

suaugusiqjq Svietimui apraSas, apimantis 7.2 -7.5 punktus.

9. Prie rekomendacijos gali bflti prideti kandidato veikl4 Q.3 - 7.5 punktai) iliustruojantys priedai.

10. Asmuo, kurio kandidatdra teikiama Metq andragogo vardui, pristato gerosios patirties pavyzdi

(l-2p.,ese forma).

ll. Kandidatai bus vertinami dviem kiterijais: formaliu (7 nuostatq punktas, 40 proc.) ir klrybiniu
(ese, 60 proc.)
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12. Rekomendacijos ir priedai teikiami Skyrig koordinatoriams iki 2019 metq spalio 28 d. ir
svarstomos skyrig nariq susirinkimuose.

13. Slryriq koordinatoriai iki 2019 metg lapkriiio 11 d. teikia dokumentus LSSA sekretoriatui

pa5tu arba asmeni5kai (GeleZinio vilko g. 12-115, LT-03163 Vilnius).

III. VARDO SUTEIKIMO TVARKA

14. Kandidatq Metq andragogo vardui gauti atrankos komisij4 ir jos pirminink4 (toliau - komisij4)
skiria LSSA prezidentas.

15. Komisija kandidatq atrank4 vykdo pagal Siq Nuostatq 8 punkte nurodyus kriterijus,
analizuodama pateikt4 rekomendacij4 ir, jeigu yra, jos priedus.

16. Kandidatai atrenkami komisijos balsq dauguma. Remdamasis komisijos posedZio rezultatais,
komisijospirmininkasteikiakandidattirasLSSAprezidentui

17. Komisijos posedis protokoluojamas. Posedis laikomas teisetu, jei jame dalyvavo 2/3 komisijos
nariq.

18. Komisijos posedyje gali bfiti papildomai svarstomas remejq isteigtq apdovanojimq skyrimo
andragogams klausimas. Tokiu atveju j posedi kviediami apdovanojimus skiriandiq remejq atstovai ir
kiti ekspertair

19. Metq andragogo vardas suteikiamas LSSA prezidento isakymu. 18 punkte nurodytus
apdovanojimus skiria remej ai.

20. Metq andragogo vardas skelbiamas ir 18 punkte nurodyti apdovanojimai teikiami nacionaliniame
suaugusiqjq mokymosi savaites renginyje.
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