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Educator in non-formal adult education: traditional versus contemporary 
approach

Andragogas neformaliajame suaugusiųjų švietime:
tradicinis vs šiuolaikinis požiūris



Andragogas – tradicinis požiūris (M.S. Knowles, 1995)

 mokymosi 
pagalbininkas;

 konsultantas;
 permainų 

vadybininkas. 



Dviejų
kategorijų 
andragogai

Profesionalai, turintys 
specialų išsilavinimą ir 
dirbantys institucijose, 

kur teikiamos suaugusiųjų 
švietimo palaugos;

Andragogai (praktikai)-
atskirų sričių profesionalai, 

kurie atlieka andragogo
funkcijas savo 

organizacijoje arba už jos 
ribų. 



Andragogas – profesinė veikla ar 
profesija?

Profesinis statusas išlieka neapibrėžtas: 
dalis save priskiria kitos turimos profesijos 

atstovams; 
 atlieka įvairias, skirtingas veiklos funkcijas, 

atsižvelgiant į tai, kokioje institucijoje ar sektoriuje 
jie dirba;

 galima priskirti kartais dirbančius suaugusiųjų 
švietimo srityje: pedagogus, švietimo vadybininkus, 
administratorius, NVO atstovus, mokymų vadovus.



Nors ryškėja, bet nesutarta kokios yra 
andragogo veiklos sritys, funkcijos, 
tipinės veiklos situacijos, jų įvaldymui 
reikalingos kompetencijos, kaip jas įgyti, 
tobulinti. 



Profesinė kompetencija: sudėtinės dalys ir jų 
persidengimo sritys (Schelten, 2010).



Trys kompetencijų sritys 
realizuojamos realiame 
gyvenime, skirtinguose 

kontekstuose 

Turinys ir didaktika

Asmeninis tobulėjimas Pagalba besimokančiajam

Nils Bernhardsson / Susanne Lattke (eds.), 2009.  Core Competencies of Adult Learning 
Facilitators in Europe



Andragogo pagrindinės kompetencijos

http://www.frae.is/media/22268/Kennarafaerni-2010_1168938254.pdf



Profesiniai standartai
Suaugusiųjų mokytojų profesiniai 
standartai (JAV). Jų yra šeši.

Suaugusiųjų mokytojas turi gebėti:
 Padėti formuluoti programos 

tikslus ir atsakomybes.
 Rūpintis pozityvia suaugusiųjų 

mokymosi aplinka ir skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą. 

 Planuoti ir teikti į besimokantįjį 
orientuotą mokymosi turinį.

 Vertinti mokymąsi ir stebėti 
progresą. 

 Diegti technologijas. 
 Atnaujinti žinias ir profesiškai

tobulėti

https://www.dllr.state.md.us/gedmd/prosta
ndards.pdf

Professional Standards to support 
teachers and teaching staff in further
education (UK)

http://www.et-foundation.co.uk/supporting/
support-practitioners/professional-standards/
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Profesijos tikslas

Veiklos sritys, funkcijos

Reikalingos 
kompetencijos



 IKT plėtra švietime. 
 Neformaliu būdu įgytų žinių, įgūdžių bei kompetencijų 

pripažinimas. 
 Didėjantis MVG mokinių skaičius. 
 Didėjančios MVG galimybės. 
 Didėjantis švietimo atvirumas. 
 Bendras žinių kūrimas. 
 Žinių specializacija. 
 Besiplečiantis supratimas apie tai, kas yra mokymasis.
 Kompetencijų svarba 

Šiuolaikinis neformaliojo švietimo kontekstas



Analizuos  
besimokančiojo 

pažangą (learning
analytics)

Padės kuruoti 
mokymosi 

procesą ir jame 
tarpininkauti

Diferencijuos ir
personalizuos

mokymąsi

Taikys įvairias 
mokymosi formas 

bei metodus

Kurs bei keis 
mokymosi turinį 
pagal kiekvieno 

asmens poreikius

Šiuolaikinis 
andragogas



Ačiū už dėmesį


