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Pedagoginių stažuočių tikslas ir 
paskirtis

 Mokytis iš kitų patirties, gerus pavyzdžius pritaikyti savo
darbe.

 Praplėsti akiratį lankantis kitose šalyse, mokyklose...

 Galimybė pačiam tobulėti, mokytis, dalintis savo patirtimi
su kitais.

 Galimybė susipažinti su kitų šalių švietimo sistema.

 Aplankyti įvairias švietimo įstaigas Lietuvoje ir išvykus iš
Lietuvos.

 Galimybė palyginti švietimo sistemas, švietimo institucijų
darbą...



Pedagoginių stažuočių turinys, forma, 
trukmė 

Stažuotė Italijoje truko 7 dienas, 5 iš jų intensyvaus darbo:

- vizitai į mokyklas;

- susipažinimas su Italijos švietimo sistema, kultūra,
lankomais Pisos ir Luccos miestų objektais;

- susitikimai su švietimo skyrių specialistais, dėstytojais,
mokyklų administracija, mokytojais;

- pamokų stebėjimas, paskaitų klausimas, susipažinimas su
edukacinėmis erdvėmis.



 TRUMPAI: 

 Išsilavinimas Italijoje yra privalomas nuo 6 iki 16 metų 
amžiaus. 

 Švietimo sistema šalyje yra
suskirstyta į penkias dalis:
• vaikų darželis (it. scuola dell'infanzia),
• pradinė mokykla (it. scuola primaria arba scuola
elementare),
• pagrindinė mokykla (it. „scuola Secondaria di primo grado“ 
arba „scuola media
inferiore“),
• vidurinė mokykla (it. „scuola Secondaria di Secondo grado“ 
arba „scuola media
superiore“) ir
• universitetas (it. „università“).
Visų tautybių vaikams, gyvenantiems Italijoje, mokslas yra 
nemokamas. Italijoje veikia valstybinės ir privačios švietimo 
įstaigos 



Pisos universitetas







Pizos universitetas oficialiai buvo įkurtas 1343 m.,
nors išlikę įrašai, kurie teigia, kad jis egzistavo jau
XI a.
Pizos universitetas yra viešoji įstaiga, turinti
dvidešimt biurų ir aukšto lygio tyrimų centrus
astrofizikos, informatikos, inžinerijos, medicinos,
veterinarinės medicinos srityse.

„Itališkai" karštos diskusijos apie pedagogų rengimo
modelį (prof. Ulisse Diana); visus sužavėjusi
paskaita apie inkliuzinį ugdymą (prof. Mario Paulini);
pažintis ir puodelis kavos su šviesuoliu, lietuviškai
kalbančiu prof. Pietro Ulisse Dini.





Mokykloje IC Toniolo Pisa 



Įsteigta 2001 m. pavadinta Giuseppe Toniolo vardu; taip pat
apjungia ir tuo pačiu vardu pavadintus: vaikų darželį, pradinę ir
vidurinę mokyklas.
Diena ugdymo institucijose:
- diskusijos su mokyklų administracija, mokytojais;
- stebėtos pamokos, refleksijos;
- aplankytos ne tik gimnazija, pradinė mokykla, bet ir

ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Pastarojoje aptarta ikimokyklinio
ugdymo pedagogų rengimo situacija, ugdymo organizavimas.

Italijoje ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas; ugdymo(si)
trukmė iki 5-6 m.; ugdymo(si) procesas organizuojamas
remiantis nacionalinėmis rekomendacijomis, tačiau esminius
organizavimo sprendimus priima konkreti ugdymo institucija.
Šiuos metus lankyta ugdymo institucija skyrė JTVT konvencijos
30-mečiui paminėti.





Susitikimas su Pisos provincijos biuro 
atstovais, atsakingais už švietimą ir 

mokyklas



Toskanos regiono mokyklų
biuras Pizos provincijos
teritorijoje (USR Toscana –
Ufficio X – Ambito PISA). Šis
biuras atsakingas už visas
Pizos provincijoje esančias
mokyklas.



Susitikime su Toskanos regiono mokyklų biuro Pizos provincijos teritorijoje atstovais
buvo pristatyta mokytojų rengimo sistema:

- magistro studijos (5 m.);

- specializacijos kursai (24 kreditai);

- konkursas pradedančiojo mokytojo mokykloje vietai gauti;

- pradedančiojo mokytojo – stažuotojo darbas mokykloje (gali trukti iki 3 m.);

- konkursas pilnateisio etatinio mokytojo darbo vietai gauti.

- Pradedantysis mokytojas dirba įprastu krūviu (pradžios mokyklose – 22 val./sav.,
vidurinėje mokykloje ir gimnazijose – 18 val./sav.). Jis turi jam paskirtą mentorių
(daugiausiai patirties mokykloje turintis mokytojas). Pradedantysis mokytojas turi
1 metus bandomojo laikotarpio, kurio metu parengiamas savianalizės planas,
numatomos tobulintinos kompetencijos. Taip pat, vienų metų laikotarpyje, jis turi
išklausyti tam tikrus kursus internetinėje platformoje, stebėti mentoriaus
vedamas pamokas, pats vesti pamokas, vykti į kitas mokyklas, pildyti ataskaitas
apie savo veiklą, reflektuoti, dalyvauti laboratorijose (50 val.). Bandomojo
laikotarpio pabaigoje parengiamas galutinis projektas – atliktų darbų aplankas.
Pradedančiojo mokytojo veiklą vertina komisija, kurią sudaro mentorius, mokyklos
vadovas. Priimamas galutinis sprendimas dėl pastovios mokytojo darbo vietos
gavimo.



Vizitas mokykloje „I.I.S. 
GALILEI-PACINOTTI“



I.I.S. Galilei – Pacinotti gimnazija –
technikos ir ekonomikos gimnazija ruošia 
mokinius pagal finansų, marketingo ar verslo 
administracijos programas; taip pat šiame 
licėjuje galima mokytis klasikinę vidurinės
mokyklos programą.



A. Vallisneri aukštesnioji vidurinė mokykla (Liceo

scientifico statale) Lucca mieste



Vallisneri aukštesnioji vidurinė mokykla įsikūrusi Lucca mieste.

Tai yra į gamtos mokslus ir kalbas orientuota gimnazija.

Itin inovatyvi – turi biologijos, chemijos, fizikos, kompiuterių laboratorijas.
Taip pat piešimo klases, kalbų laboratorijas, sporto sales.

Mokykloje mokosi apie 1400 mokinių, yra 58 klasės.

Stebėtos pamokos – lotynų k. ir istorijos ir fizikos (praktinė). Lotynų k. ir
istorijos pamokoje naudojami aiškinamieji metodai. Mokiniai turi vadovėlius ir
užrašų sąsiuvinius. Mokiniai nėra pakankamai įveiklinti, tačiau, pavarčius
vadovėlius ir sąsiuvinius, galima teigti, kad pamokų metu ugdoma mokėjimo
mokytis kompetencija. Jie geba konspektuoti, atrinkti reikiamą informaciją,
diskutuoti pamokų metu.

Fizikos pamoka vyko laboratorijoje (praktinė pamoka). Mokiniai aktyviai dirbo,
atliko bandymus, vedė užrašus, diskutavo, dalijosi patirtimi. Pamokoje vyravo
darbinis šurmulys. Pamoką vedė pradedantysis mokytojas – stažuotojas.
Susitikimo su mokyklos vadove metu, paaiškėjo, kad gimnazijoje yra 2
pradedantieji mokytojai – stažuotojai.





Kas pasirodė labiausiai vertinga ir ką 
siūlytumėte Lietuvai

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, mokyklų mokytojams, direktorių 
pavaduotojams ugdymui ir naujai išrinktiems direktoriams galėtų būti skiriamas 
mentorius, kuris padėtų susiorientuoti pirmaisiais darbo metais.

 Stažuotojai su mentoriais sudarytų metinį veiklos planą, įgyvendintų įvairias veiklas, 
reflektuotų apie įvykdytas užduotis. 

 Stažuotojas stebėtų mentoriaus ar/ ir kitų mokytojų veiklas, aptartų kartu, kaip 
kuriam kas atrodo reflektuojant.

 Mokslo metų pabaigoje mentorius ir stažuotojas aptartų sukurtą planą, 
apibendrintų, kaip sekėsi jį įgyvendinti.

 Direktorius visus mokslo metus sudaro sąlygas stažuotojui stebėti kitų mokytojų 
veiklas, organizuoti ir vesti akcijas, renginius. Kartas nuo karto stebi stažuotojo 
veiklas, reflektuoja apie atliktus darbus. 

 Po metų, po aptarimo, vėl sudaromas metų planas. Jį jau savarankiškai pasidaro 
pats, jaunasis mokytojas. Jis turi galimybę kelti kvalifikaciją, organizuoti ir vesti 
įvairias veiklas, dalyvauti įvairiose darbo grupėse.

 Dėl stažuotojų ir mentorystės Lietuva galėtų „nusižiūrėti“ iš Italijos ir „palengvinti“ 
darbo pradžią naujiems specialistams.



Arba paprasčiau...

 SWOT analizės metodas; 

 kursų organizavimas su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais;

 kursai internetinėje platformoje; 

 kursai mentoriams (mentorių rengimas); 

 baigiamasis projektas; 

 laboratorijos (praktinių užduočių atlikimas).



Kas pasirodė mažiausiai vertinga ir ko 
nesiūlytumėte

Norėjosi daugiau naudos iš ugdymo proceso stebėjimo.

Galėjo būti pamokų, paskaitų stebėjimo protokolai, kuriuos 
pamokoje pildytume ir po jų visi aptartume.

Nesiūlytume tiek daug metų mokytis, kol tampi mokytoju.



Atsakingos institucijos ir asmenys: kas, ką daro stažuotės pasirengimo, 
įgyvendinimo ir vertinimo etapuose ( mokykla, aukštoji mokykla, 
stažuotojas, mentorius, tutorius, kt.)

1 metai (po universiteto ir kursų baigimo) yra bandomieji.

Jei pirmieji metai nesėkmingi, sudaroma galimybė pakartotinai atlikti užduotis dar 1 metus;

Sudaroma sutartis su pradedančiuoju mokytoju;

Tiek pradedantysis mokytojas, tiek mentorius gauna gaires.

Mentorius taip pat yra rengiamas specialiuose kursuose, kad gebėtų pagelbėti jaunajam mokytojui rengti dokumentus,
ataskaitas, pats gebėtų mentoriauti;

Sudaromas kompetencijų tobulinimo planas;

1 metų laikotarpyje pradedantysis mokytojas turi išklausyti tam tikrus kursus internetinėje platformoje, stebėti
mentoriaus vedamas pamokas, pats vesti pamokas, vykti į kitas mokyklas, pildyti ataskaitas apie savo veiklą, reflektuoti,
dalyvauti laboratorijose (50 val);

12 val. glaudaus darbo su mentoriumi: 6 val. – mentoriaus pamokų stebėjimas, 6 val. – jo vedamos pamokos, kai stebi
mentorius;

Mokyklos vadovas bent vieną kartą privalo apsilankyti pradedančiojo mokytojo vedamose pamokose;

Pildomos pamokų stebėjimo vertinimo formos, klausimynai, veiklos registravimo forma ir t.t. (pildo mentorius ir
pradedantysis mokytojas);

Metų pabaigoje pristatomas galutinis darbas – projektas (reikalavimai numatyti ŠM);

Konkursas pilnateisio etatinio mokytojo vietai gauti. Jo metu pristatomas projektas, vestų ir stebėtų pamokų protokolai,
tobulintinų kompetencijų planas, vyksta pokalbis. Komisiją sudaro mentorius, mokyklos vadovas, mokyklų biuro atstovai.
Galutinį sprendimą priima mokyklos vadovas.

Taip pat mokykla privalo užtikrinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes, sudaryti tam sąlygas. Tai gali būti
išvažiuojamieji seminarai, konferencijos ir t.t.



Stažuotės vertinimas, tvirtinimas
Stažuotės metu tobulinome profesines ir dalykines kompetencijas.

Didelį dėmesį skyrėme pamokų stebėjimui: taikomi metodai
pamokoje, darbinė aplinka, mokytojo santykis su mokiniais.

Atkreipėme dėmesį, kad Italijoje nemažai dėmesio skiriama
įtraukiąjam ugdymui. Tai yra labai svarbu, nes koncentruojamasi į
individualius vaiko poreikius.

Ypač svarbu buvo išsiaiškinti Italijos modelį teikiant pagalbą
pradedantiesiems mokytojams. Sistema nėra sudėtinga, daug
dėmesio skiriama pradedančiajam mokytojui, jam teikiama
visokeriopa pagalba, konsultacijos.

Labai svarbu, kad Italijoje pagalba teikiama korektiškai,
atsižvelgiant į individualius pradedančiojo mokytojo poreikius.
Tuomet tai netampa tik dar vienu dokumentu, o teikia naudą.

Rekomenduočiau ir toliau tęsti tokius projektus, kad kuo daugiau
pedagoginės visuomenės galėtų aplankyti kitas šalis ir pasisemti
patirties.



Įdomu



Padėka 
 Projekto „Tęsk“ specialistei Oksanai Paškevičienei

 Įmonei „thinking organization“,  dr. Aistei 
Kratavičiūtei-Ališauskienei, konsultantei.

 Vertėjui Dainiui Būrei




