
                           

 

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (PEDAGOGŲ) 

Pavadinimas lietuvių kalba Mentorystės mokykla 

Pavadinimas anglų kalba  

Programos kodas 213001162 

Apimtis kreditais arba trukmė val. 107 

Programos tipas pagal profesiją Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

Programos tipas pagal kryptį 

 
*Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa 

Dalyvių tikslinė grupė 

 

*Dalykų mokytojai 

*Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, organizuojančių 

skyrių vedėjai 

*Pradinio ugdymo mokytojai 

Programos lygis 

 
*Institucinio lygio programa 

Kontaktinio mokymosi trukmė 42 val. kontaktiniai susitikimai,  

15 val. konsultacijos (virtuali mokymosi aplinka); 

Savarankiško mokymosi trukmė 50 val. – individualus darbas (užduočių atlikimas) 

Reikalavimai programos dalyviams 

(programos reikalavimai) 
- 

Programos aprašymas Pedagogų rengimo procese svarbią vietą užima mentoriavimo 

praktika, kai labiau patyręs pedagogas, mentorius, suteikia 

įvairiapusę (dalykinę, metodinę, administracinę, socialinę ir kt.) 

pagalbą mažiau patyrusiajam.  

Programa skirta pedagogams, siekiantiems tapti mentoriais ir 

įgyti reikalingas kompetencijas bei teisę teikti pagalbą 

pedagoginę praktiką ar pedagoginę stažuotę bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo įstaigose, neformaliojo švietimo 

organizacijose atliekantiems pedagogikos krypties programų 

studentams/ stažuotojams (toliau, praktikantams). 

Pedagoginė praktika/ stažuotė yra sudėtinė pedagogų rengimo 

dalis, vykdoma bendradarbiaujant pedagogus rengiančiam 

universitetui ir švietimo įstaigai, kuri priima jaunąjį pedagogą 

atlikti praktiką/ stažuotę ir, iš dirbančių pedagogų kolektyvo, jam 

paskiria mentorių.  

Profesionaliai kuruoti praktiką/ stažuotę ir realizuoti mentorystės 

funkcijas gali tik kvalifikuotas mentorius (Pedagogų rengimo 

reglamentas, 2012), įgijęs VII kvalifikacinį lygmenį atitinkančius 

vadybinius, didaktinius ir tyriminės veiklos gebėjimus. Todėl 

pedagogai, siekiantys tapti mentoriais, programos metu: 

• susipažins su mentoriavimo bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo įstaigose, neformaliojo švietimo 

organizacijose specifika ir funkcijomis; 

• išmoks taikyti supervizijos ir ugdomojo vadovavimo 

mentorystėje principus; 

• kurs inovatyvias profesinės veiklos situacijas; 



• dalintis mentoriavimo patirtimi bei ją apibendrins; 

• susipažins su sėkmingais mentoriavimo atvejais; 

• bursis į mentorių bendruomenę, palaikančią iniciatyvas 

ir tobulėjimą darbo vietoje. 

Tai aktyvų mokymąsi skatinanti programa, kurios metu teoriniai 

užsiėmimai bus derinami su praktiniais, apjungiant auditoriniu ir 

nuotoliniu būdu atliekamas veiklas. Programos metu užsiėmimus 

ves ir savo patirtimi dalinsis įvairių sričių Vytauto Didžiojo 

universiteto specialistai (edukologai, psichologai, IT specialistai, 

kt.).  

 

RENGINIAI 

Tipas Seminaras 

Vykdymo adresas  

Pradžia YYYY-MM-DD 

Pabaiga YYYY-MM-DD 

Mokymo kalbos  

Dalyvio mokestis 320 eurų 

Ar pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenims 
Ne 

Registracijos nuoroda  

Registracijos pradžia  YYYY-MM-DD  

Registracijos pabaiga YYYY-MM-DD 

Koordinatoriaus telefonas (8 37) 327875 

Koordinatoriaus el.paštas vaida.luksiene@vdu.lt 
 


