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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

„METŲ ANDRAGOGAS“ VARDO SKYRIMO IR SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „Metų andragogas“ vardo (toliau – nominacija) steigėjas – Kelmės švietimo pagalbos 

tarnyba (toliau – Tarnyba).  

2. Nominacijos „Metų andragogas“ tikslai: 

2.1. skatinti Kelmės rajono suaugusiųjų švietėjų iniciatyvas ir darbus, puoselėjant suaugusiųjų 

kompetencijas jų profesiniam ir kūrybiniam tobulėjimui bei patirties sklaidai; 

2.2. įvertinti Kelmės rajono suaugusiųjų švietėjų veiklos rezultatus; 

2.3. pagerbti suaugusiųjų švietėjus, kurie vienija rajono visuomenės narius mokymosi visą 

gyvenimą nuostatoms ir strategijai įgyvendinti bei suaugusiųjų švietimo ir mokymosi prasmingumo 

suvokimui, kurie dalinasi savo patirtimi ir veda suaugusiųjų mokymus, padedančius bendruomenės 

nariams gerinti gyvenimo kokybę, įgyti naujų kompetencijų, skatinančius bendruomenės narius 

pačius ieškoti naujų galimybių.  

 

II SKYRIUS 

NOMINACIJOS NUOSTATOS 

 

3. Nominacija suteikiama asmeniui, dirbusiam ir/ar tebedirbančiam suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo srityje už reikšmingus darbus bei veiklą suaugusiųjų švietimo srityje, visuomenės 

demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. 

4. Nominacijos kriterijai: 

4.1. pasiūlytos idėjos rajono suaugusiųjų švietimui puoselėti; 

4.2. pravestų trumpalaikių mokymų, užsiėmimų, renginių kokybė ir skaičius; 

4.3. pravestų ilgalaikių mokymų kokybė ir skaičius; 

4.4. apmokytų švietimo, kultūros, savivaldybės darbuotojų ir rajono bendruomenės žmonių 

skaičius; 

4.5. iniciatyvos rajono visuomenės telkimui – padedančios bendruomenės nariams gerinti 

gyvenimo kokybę, įgyti naujų kompetencijų, skatinančios bendruomenės narius pačius ieškoti naujų 

galimybių; 

4.6. aktyvumas, kūrybiškumas: metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, dalykinės 

ir metodinės inovacijos, atvirosios pamokos, dalyvavimas rajono ar šalies komisijų darbe; 

4.7. aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje: savanorystė, pagalba seneliams, 

neįgaliesiems, talkos, akcijos, renginiai vietos bendruomenei; 

4.8. kita medžiaga, dokumentai ir t. t., kurie pagrindžia kandidato veiklą suaugusiųjų švietimo 

srityje. 

5. Kandidatūrą (-as) nominacijai gauti gali teikti visos institucijos (švietimo ir profesinio 

ugdymo įstaigos, muziejai, bibliotekos, kultūros centrai, kitos rajono įstaigos).  

6. Suaugusiųjų švietėjas gali iškelti savo kandidatūrą nominacijai gauti ir pats. 

7.  Nominaciją skiria Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija.  
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8. „Metų andragogas“ vardo suaugusiųjų švietėjas apdovanojamas diplomu „Metų 

andragogas“, gėlėmis ir dovana. 

 

III SKYRIUS 

NOMINACIJOS SUTEIKIMUI TVARKA 

 

9. Kandidatūras „Metų andragogas“ vardui gauti teikia formaliojo ir suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo institucijos, pati įstaiga ir/ar pats kandidatas.  

10. Kandidatūros „Metų andragogas“ vardui gauti teikiamos einamųjų metų rugsėjo 20 – 30 

dienomis (iki paskutinės rugsėjo mėnesio darbo dienos).  

11. Teikiant kandidatūrą: 

11.1. institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo užpildo paraišką (-as) (Priedas 1), kurioje 

nurodoma kandidato vardas, pavardė, gimimo metai, darbovietė ir pareigos, kandidatūros teikimo 

pagrindimas: nuopelnų suaugusiųjų švietimui aprašas; 

11.2. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo švietimo suaugusiųjų skyriaus 

darbuotojai užpildo paraišką (-as) (Priedas 1), kurioje nurodoma kandidato vardas, pavardė, gimimo 

metai, darbovietė ir pareigos, kandidatūros teikimo pagrindimas: nuopelnų suaugusiųjų švietimui 

aprašas; 

11.3. kandidatuojantis asmuo užpildo paraišką (-as) (Priedas 1), kurioje nurodoma kandidato 

vardas, pavardė, gimimo metai, darbovietė ir pareigos, kandidatūros teikimo pagrindimas: nuopelnų 

suaugusiųjų švietimui aprašas. 

12. Pasiūlymai ir kandidatų veiklos aprašymas pateikiami įstaigos direktoriui paštu, el. paštu, 

nurodytais įstaigos internetiniame puslapyje arba asmeniškai iki paskutinės rugsėjo mėnesio darbo 

dienos pabaigos.   

13. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus sudaryta  komisija iki spalio 4 d. įvertina 

pretendentų nominacijai gauti veiklos aprašus. 

14. Komisija kandidato nominacijai atranką vykdo pagal šių nuostatų 4 punkte nurodytus 

kriterijus, analizuodama pateiktus dokumentus. 

15. Kandidatas (-ai) atrenkami komisijos balsų dauguma. Jei vienodą balsų skaičių surenka du 

ar daugiau kandidatų, balsuojama dar kartą, jau pasirenkant iš minėtųjų. 

16. Komisijos posėdis protokoluojamas. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvavo 2/3 

komisijos narių. 

17. Komisijos  posėdyje  gali  būti  papildomai  svarstomas  rėmėjų  įsteigtų  apdovanojimų  

skyrimo suaugusiųjų švietėjams  klausimas.  Tokiu  atveju  į  posėdį  kviečiami  apdovanojimus  

skiriančių  rėmėjų  atstovai  ir kiti  ekspertai. 

18. Komisija, svarstydama kandidatūras, gali teikti įstaigos direktoriui apdovanoti ir kitus 

kandidatus, aktyviai dirbusius ar tebedirbančius suaugusiųjų švietimo srityje. Jie apdovanojami 

diplomais, gėlėmis ir dovanėlėmis. 

19. Nominacijos „Metų andragogas“ vardo nominacija nugalėtojui įteikiama spalio mėnesį 

rajoniniame Mokytojų dienos minėjime. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Suaugusiųjų švietėjas, gavęs „Metų andragogas“ apdovanojimą, trejus metus negali būti 

siūlomas kandidatu „Metų andragogas“ apdovanojimui gauti. 

__________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

Kandidato nominacijai „Metų andragogas“  

PARAIŠKA 

1. INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ: 

Vardas, pavardė  

Gimimo data (metai, mėnuo, diena)  

Gimimo vieta (šalis, vietovė)  

Gyvenamosios vietos adresas  

Telefonai, e-mail  

 

 

2.IŠSILAVINIMAS 

Įstaigos pavadinimas,  Mokėsi (metai, 

mėn.) 

Moksliniai 

laipsniai, 

kvalifikacija 

Pagrindinis 

studijų dalykas 

Nuo Iki 

 

 

    

 

 

    

 

3. DARBINĖ VEIKLA 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Dirba nuo 

(metai, 

mėn.) 

Pareigos 

   

 

4. VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

 

Paraišką parengė 

______________________________________ 

(įstaiga, pareigos, vardas, pavardė) 

___________  

(data) 

 


