


• Mokymo taryba (Teaching Council) 
• Drumcondra Švietimo paramos centras (Drumcondra Education 

Support Centre)
• Dublin West Švietimo centras (Dublin West Education Centre)

• St Oliver’s Bendruomeninė mokykla (St Oliver’s Community College)
• Priešmokyklinio ugdymo įstaiga Teach Na nDaoine šeimos išteklių 

centras (Teach Na nDaoine Family Resource Centre)
• Patrician vidurinė mokykla (Patrician Secondary School) 
• St Aidan’s pradinė mokykla (St Aidan’s Primary School)
• Castleknock mokykla (Castleknock College)

Supažindinimas su Airijos švietimo
sistema, „Pagrindinio ugdymo“ („Junior 
Cycle“) reforma, profesinio pedagogų
tobulėjimo sistema, naujų mokytojų
įvedimo „Droichead“ (Tiltas) procesu ir 
kt.

Sudarytos galimybės stebėti pamokas, 
pasikalbėti su mokyklų vadovais bei
mokytojais, dalyvaujančiais pradedančiųjų
mokytojų stažuotės procese. Mokyklų
atstovai pasidalino savo dokumentų
pavyzdžiais, pamokų stebėjimo formomis, 
mokinių žurnalų pavyzdžiais ir kt. 



Airijos švietimo sistema
Švietimo sistemą sudaro 3 programos: 

• ankstyvasis ugdymas (0-4 metų amžiaus vaikams),

• pradinis ugdymas (4-12 metų vaikams), 

• po-pradinis ugdymas (12-18 metų mokiniams):

Pirmasis ciklas (Junior cycle) – mokslas trunka trejus metus, išlaikius egzaminus
gaunamas mokslo baigimo pažymėjimas (Junior Certificate). 

Antrasis ciklas (Senior cycle) – mokomasi dvejus arba trejus metus. Trejų metų
mokymo programą sudaro ir pereinamieji metai (Transition year).

Per paskutinius dvejus vyresniojo ciklo metus mokiniai pasirenka vieną iš trijų
programų, pagal kurias laikomas valstybinis egzaminas: tradicinės programos 
baigimo pažymėjimas (Leaving Certificate), profesinės programos baigimo
pažymėjimas (Leaving Certificate Vocational Programme) arba pritaikytos
programos baigimo pažymėjimas (Leaving Certificate Applied). 



Pirmojo ciklo (Junior cycle) pavyzdys



St Aidan’s pradinė mokykla (St Aidan’s Primary School)



Patrician vidurinė mokykla (Patrician Secondary School)



St Oliver’s bendruomeninė mokykla (St Oliver’s Community 
College)



Castleknock mokykla (Castleknock College)



Mokinių žurnalų pavyzdžiai



Švietimo institucijos, atsakingos už mokytojų 
profesinį tobulėjimą

Mokymo taryba (Teaching Council)

• Mokymo Tarybą sudaro 37 nariai (iš jų 22 mokytojai). Pagrindinė jos
užduotis yra nustatyti, skatinti išlaikyti ir gerinti standartus, skirtus
įgyvendinti mokytojų rengimo ir mokymo programas,  mokytojų
profesinį mokymą (žinias, įgūdžius ir kompetenciją); užtikrinti profesinį
mokytojų elgesį.

• Mokymo taryba atsakinga už mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo
standartus, privalomą naujų mokytojų registracijos procesą.

• Mokymo taryba skatina mokytojų įsitraukimą, atlieka su mokytojų
profesiniu tobulėjimu susijusius tyrimus ir didina visuomenės
supratimą apie mokytojų mokymosi naudą ir mokytojo profesiją. 



Privalomas pedagogų registracijos procesas
susideda iš:

• sutikimo formos dėl
studento duomenų ir
kvalifikacijos rezultatų
perdavimo iš kolegijos / 
universiteto Mokymo
tarybai pildymo;

• patikrinimo programos
(charakterio, teistumo); 

• naujai kvalifikuoto
mokytojo registracijos
paraiškos formos pildymo.



Aplankytos švietimo institucijos, atsakingos už mokytojų 
profesinį tobulėjimą

• Drumcondra švietimo paramos centras (Drumcondra Education 
Support Centre). Centras atsakingas už mokytojų profesinį
tobulėjimą, pokyčius mokyme, įsivertinime. Jis vykdo „Pagrindinio
ugdymo“ („Junior Cycle“) proceso priežiūrą ir teikia paramą
mokykloms. 

• Dublin West Švietimo centras (Dublin West Education Centre). Vykdo
nacionalinę stažuočių programą mokytojams (NIPT). Centras
atsakingas už nuolatinį mokytojų ir švietimo įstaigų tobulėjimą, teikia
pagalbą mokytojams, mokykloms. Savo veikloje remiasi profesinio
tobulėjimo principais, kurie skirti „Pagrindinio ugdymo“ („Junior 
Cycle“)  reformos įgyvendinimui.





„Droichead“ (Tiltas) 
Pedagoginė stažuotė - mokytojų mokymo
programa, vykdoma naujai kvalifikuoto mokytojo
karjeros pradžioje, pirmaisiais metais po įgytos
mokytojo kvalifikacijos.

Procesas susideda iš pedagoginės stažuotės
mokykloje (STRAND A) (paremtas reflektyvia
praktika, mentoryste, profesiniais pokalbiais, 
pamokų/veiklų stebėjimu) ir papildoma
profesinio mokymosi veikla (STRAND B)
(mokymosi grupių susitikimai, refleksijos, 
kasmetinis mokymo ir mokymosi festivalis 
FÉILTE). 

Modelis sukurtas taip, kad atspindėtų naujų
mokytojų supažindinimo su švietimo įstaiga
svarbą. Sistema „Droichead“ (Tiltas) yra su
aiškiomis funkcijomis, atsakomybėmis, 
atskaitomybe. 

Proceso trukmė yra mažiausiai 60 dienų pradinio
ugdymo mokytojams ir 200 valandų valandų po-
pradinio ugdymo mokytojams. 



Pagrindiniai žingsniai „Droichead“ 

• Palaikymo komandos sudarymas (Professional Support Team).

• Mokyklos registracija https://www.teacherinduction.ie/en/.

• Dalyvavimas STAND A ir STRAND B veiklose.

• Kai A (švietimo įstaigoje) ir B (už mokyklos ribų) veiklos yra 
įvykdomos, programa yra baigta, pildomos ataskaitos dviejų dalių (1 
dalis - stažuotojo, 2 dalis - mentoriaus). 

https://www.teacherinduction.ie/en/


Su naujais mokytojais dirba profesionali palaikymo komanda (Professional 
Support Team), kuri susideda iš patyrusių kolegų, kurie baigė mentorių programą, 
tobulino savo mentorystės įgūdžius.

Mentoriai turi turėti bent 5 metų patirtį ir baigti 5 dienų mokymus.

Mentorių veikla yra savanoriška.

Darbui su pradedančiais mokytojais skiriami du mentoriai.

Užtikrinamas konfidencialumas ir teikiama nuolatinė pagalba ir parama susijusi
su ugdymo procesu, administraciniais aspektais, integracija į bendruomene, 
psichologinė pagalba.

Dominuoja pasitikėjimo, pasidalintoji kultūra, kolegialus ryšys (pasitikėjimas, 
atvirumas, gerbūvis, gera savijauta).

Stažuotojai mokosi iš mentorių, mentoriai iš stažuotojų. 

Švietimo įstaigos vadovas įsitraukia į visus procesus.



Pradedančiųjų mokytojų įvedimo į darbą
plano pavyzdys



Naujų mokytojų darbo portfolio, pamokų stebėjimo 
formos atitinka kiekvieno mokytojo poreikius.



Pokalbio ir veikslų plano po stebėtos
pamokos pavyzdys



Švietimo įstaigos parengia pradedantiesiems mokytojams informaciją 
(Welcome pack), kurią sudaro informacija apie mokyklą, mokytojus, 
vaikus, susitarimus ir kt. Ten pateikiami visi kontaktai.



Mokymo taryba nustatė pagrindinius „Droichead“ 
(Tiltas) proceso standartus: 

• naujas mokytojas profesionaliai įsitraukia į jo įvedimo į mokyklą
procesą ir papildomą profesinio mokymosi veiklą; 

• naujas mokytojas demonstruoja patenkinamą įsipareigojimą
kokybiškam savo mokinių mokymui ir mokymuisi; 

• mokytojas demonstruoja gebėjimą įsitraukti į reflektyvią praktiką, 
kuri palaiko jų profesinį mokymąsi tiek individualiai, tiek
bendradarbiaujant. 

Standartus sudaro patirties rodikliai ir gerosios praktikos pavyzdžiai
mokykloje. Pagal šiuos rodiklius nauji mokytojai gali įsivertinti.



„Droichead“ (Tiltas) proceso nauda įrodyta tyrimais. 

Akcentuojama nauda :
• pedagogų bendradarbiavimui,
• švietimo įstaigų kultūrai, 
• profesiniam augimui, 
• pedagogų ir mokinių motyvacijai, 
• mokinių pasiekimams bei pažangai.

„Droichead“ (Tiltas) programa nuolat
peržiūrima, viso proceso dalyviams
teikiama nuolatinė parama.
Visą informaciją apie kvalifikacijos kėlimą
nauji mokytojai gali rasti: 
https://teacherinduction.ie/en/. 

https://teacherinduction.ie/en/


„COSAN“ (Kelias)

2015 metais Airijos švietimo sistemoje buvo patvirtinta Cosan
koncepcija, kurios pagrindinė mintis yra, kad pedagogas yra 
profesionalas, savo srities specialistas, kuris nuolat tobulina savo 
kompetencijas, kurio profesinė praktika priklauso nuo jo nuolatinio 
profesinio mokymosi. Šioje koncepcijoje išskirti pagrindiniai lygmenys, 
kuriuose vyksta pedagogų mokymasis:

• Asmeninis/ profesinis.

• Formalus/savaiminis.

• Vidinis (mokykloje)/išorinis (už mokyklos ribų).

• Individualus/ paremtas bendradarbiavimu (Cosan, 2015).



„COSAN“ (Kelias)



Įdomu

Airijoje mokytojo profesija yra
prestižinė. 
Mokytojai atostogauja visą vasara 
ir mokinių atostogų metu.
Didelis dėmesys skiriamas mokinių 
ir mokytojų gerbūviui ir gerai 
savijautai.






