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KROATIJA 

4,076 milijonų
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KROATIJOS SITUACIJA

Studijos 

1-2 metai, per kuriuos reikia atlikti stažuotę

• Stebi 30 pamokų

• Dirba savarankiškai 

• Veda 10 pamokų 

10 dienų pasiruošimas vesti pamoką (kita mokykla) – pamoka prie komisijos 

Egzaminas:

Teorija

Refleksija apie pamoką vestą 

• administraciniai klausimai

• pedagoginiai psichologiniai

• praktinės veiklos pristatymas

• savarankiškai vestos pamokos - mentorius



Už stažuotės vadybą 
atsakinga įstaiga –

Nacionalinė švietimo 
agentūra

Ugdymo įstaiga, kurioje
atliekama stažuotė + 

mentorius

Savivaldybės švietimo 
skyrius ar šio skyriaus 

deleguota įstaiga. 

Pasirinkta aukštoji 
mokykla, esant 

poreikiui, galėtų atlikti 
konsultanto vaidmenį, 

bet kol kas tik 
egzaminuoja 

Pagrindiniai stažuotės 
dalyviai: mentorius ir 

stažuotojas. 
Supervizorius!!!!!
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STAŽUOTĖS DALYVIAI 
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STAŽUOTĖS VERTINIMAS 

V
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Mentorius

NŠA atstovas 

Mokyklos vadovas

Aukštosios mokyklos 
atstovas 

Siekiant išvengti 

subjektyvumo, 

mentorius

pateikia

atsiliepimą apie 

stažuotojo veiklą
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KROATIJOS DARBO SU PRADEDANČIAIS MOKYTOJAIS IDĖJOS, 

KURIOS BŪTŲ VERTINGOS LIETUVOS MODELIUI: 

1. Aiškus 
apibrėžimas, 

reglamentavimas, 
kaip vykdoma 

stažuotė, 
įsitraukiančių šalių 

atsakomybės ir 
pareigos, 

finansavimo 
šaltiniai. 

2. Būtinas 
didelis 

pasitikėjimas 
ugdymo 

įstaigomis, 
kuriose 

atliekama 
stažuotė. 

3. Apgalvoti, kaip 
baigiama 

stažuotė, kas 
atsakingas už 

baigiamąjį 
vertinimą ir ką jis 

duoda (koks 
galutinis 

rezultatas: ar tik 
patvirtinama, kad 
baigta, ar vis tik 

leidžiama ar 
neleidžiama 

dirbti). 

4. Būtina 
numatyti, kokios 

institucijos 
įsitraukia į 
stažuotės 
vykdymą. 
Bendras 

sutarimas, kad 
viena ar kita 
įstaiga realiai 

įsitrauktų, o ne 
tik formaliai būtų 

įtraukta. 

5. Stažuotojų 
mentorių

komanda buvo 
apmokyta UK, 

Australijos, 
Suomijos, Estijos, 

Kanados 
ekspertų. Ir jie tą 

veiklą vykdo 
toliau. Norint tapti 
mentoriumi būti 

išklausyti tam tikrą 
paskaitų skaičių. 



Būtini stažuotojų 
susitikimai – supervizijos
su stipriu supervizoriumi. 

Būtina, jog būtų konkretūs 
asmenys NŠA, kurie 

atsakingi už stažuotės 
organizavimą ir vykdymą. 
Tarkime, Kroatijoje tokių 

yra 17. 

Būti NŠA vertintoju ar kaip 
bepavadintume gali tik 
asmuo, pats ne mažiau 

nei 10 metų dirbęs 
ugdymo įstaigoje 

pedagogu. 

REKOMENDACIJOS 
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