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„Jaunų mokytojų pritraukimas, auginimas ir 
mentorystė“

Lina Viršilienė,
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė

2022-05-12

ANOTACIJA

• Pranešime pristatoma Kauno Jurgio Dobkevičiaus 
progimnazijos patirtis pritraukiant mokytojus, jų auginimas ir 
mentorystė. Visų mokytojų kolegialių ryšių stiprinimas, siekiant 
ugdymo kokybės. 

• Aptariama Renkuosi Mokyti programos galimybė mokykloms -
„Renkuosi mokyti“ projektas į mūsų mokyklą atvedė 7 jaunus 
pedagogus, kurie augdami kartu kuria naują šiuolaikišką ir 
pažangią Lietuvos mokyklą.

• Dr. Vilija Stanišauskienė, mokytojų karjeros tyrinėtoja Lietuvoje. Išskyrė 
dominuojančius keturis motyvacijos motyvus: saugumo siekis, prasmės siekis, 
asmeninio tobulėjimo siekis ir pokyčio siekis. Finansinį motyvą galima įžvelgti tik 
pirmame siekyje, o visur kitur - noras augti ir auginti kitus. 

• Mano pedagogikos guru ir mokytojų rengimo profesorius Albertas Piličiauskas
buvo apibrėžęs kiekvieno individo AUK (asmeninės ugdymosi koncepcijos) motyvą, 
sėkmingos veiklos apibrėžimą – SV=M+N+R

• Kokius sėkmės prinicipus išskirčiau aš? Mano studijų objektas visada buvo 
psichologinio aspekto mokinių mokymosi motyvacija, mokytojų darbo motyvacija 
ir stilius, ISM magistro darbo tema – vadovavimo stiliaus ir mokytojų motyvacijos 
sąryšis. Ir kiek betyrinėčiau ar diskutuočiau su kolegomis, daugelis patvirtina 
prasmingos veiklos esmę – noras realizuoti save prisidedant prie mokyklos ir 
mokinių augimo, jų pasiekimų ir sėkmės.

• Taigi kas bebūtum, mokytojas ar vadovas, tenka dirbti ne tik su savimi be su kitais –
ir juos sutelkti, ugdyti, auginti.

• Norėčiau pristatyti savo vadovaujamos mokyklos istoriją ir pasiklabėti apie sąlygų 
sudarymą mokytojų augimui.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas
bei jų bendradarbiavimas, sutelktas mokymosi
vyksmui ir asmenybės augimui. Telkiama
mokyklos bendruomenė, vadybinė komanda,
pedagoginis ir kitas personalas bei tėvų
aktyvas, kuriamos mokymosi aplinkos,
priemonės ir visi procesai yra orientuoti į
mokinio visuminį ugdymą.
Visuminio ugdymo tikslas – sveikas kūnas ir
siela, akademinis pasaulio pažinimas ir
suvokimas, bei asmenybės savivertė ir kritinis
mąstymas, grįstas vertybinėmis nuostatomis.
Visuminis ugdymas grindžiamas jungiant
akademinį, socialinį, emocinį, fizinį ir kultūrinį
jauno žmogaus lavinimą. Esminė visuminio
ugdymo ašis – į mokymo (-si) turinį
integruojamas universalių žmogiškųjų vertybių
puoselėjimas – empatijos ir tolerancijos,
neabejingumo ir rūpinimosi supančia aplinka
auginimas.
CREDO: „Į svajones kylame kartu!” Mokykla –
jaunos asmenybės augimo laukas, kur kiekvieno
svajonės įvardinamos kaip ateities siekiai, šalia
esantys mokytojai padeda sukaupti reikiamą
patirtį ir atėjus laikui palydi “skrydžiui”,
išleisdami mokinius pasitikėjimo, doros ir
nesibaigiančio pažinimo keliu.

„Auganti mokykla: nuo 
svajonių link kiekvieno 

sėkmės!” 

Mokslininkų yra įrodyta, kad žmonių, kurie dar mokykloje turėjo ryškią SVAJONĘ savo 
ateičiai ir suaugę būdami tos svajonės epicentre - dažniausiai yra SĖKMINGI, kryptingai ir 
prasmingai gyvenantys savo gyvenimą ASMENYBĖS. Kaip tapti sėkmingais ir laimingais?

NUO SVAJONIŲ LINK KIEKVIENO 
SĖKMĖS!

UGDYMO GAIRĖS IR 4 DEDAMOSIOS:

1. TARPDISCIPLININIS/ KONTEKSTINIS MOKYMĄSIS (mokomieji 
dalykai ir jų integracija, dvikalbis ugdymas).

2. PATYRIMINIS UGDYMAS IR SAVIRAIŠKA (tiriamieji projektai, 
aktyvios, kūrybinės veiklos, konferencijos, ekspedicijos ir kita 
netradicinė veikla).

3. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR ASMENYBĖS UGDYMAS (SEU, 
SKU, VIP, savanorystė, bendruomeniškumas).

4. DARNAUS VYSTYMOSI IDĖJA „AŠ-MES-PASAULIS“ (kompetencijų
ugdymas pagal IB filosofiją).
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ATEITEIS ŽMOGAUS UGDYMO ESMĖ –
ĮGYTOS KOMPETENCIJOS

https://www.urm.lt/default/lt/ekonomine-diplomatija/lietuva-tarptautinese-ekonominese-organizacijose/ebpo

Tarptautinio bakalaureato (TB)
mokinio asmenybės profilis

• Linkęs tyrinėti/gilintis;
• Visapusiškai išprusęs;
• Mąstantis;
• Lengvai bendraujantis;
• Principingas; 
• Atviras pasauliui;
• Rūpestingas; 
• Nebijantis rizikuoti;
• Visapusiškas;
• Savikritiškas/reflektyvus.

PASIMATUOKIME ŠIAS SAVYBES SAU, MOKYTOJAI 

LV1

KOKS MOKYTOJAS YRA LAUKIAMAS KLASĖJE?

„Renkuosi mokyti!“ programa
• Programa pritraukia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie dvejus 

metus dirba mokyklose ir padeda įgyvendinti programos viziją, vadovaujantis programos 
vertybėmis.

„Renkuosi mokyti!“ vizija: Vieną dieną kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo 
socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jausis gerbiamas ir vertinamas, 
kad galėtų atskleisti savo potencialą.
„Renkuosi mokyti!“ vertybės:
• Meilė ir pagarba – atvira širdimi priimame kiekvieną vaiką ir kitus bendruomenės narius, 

leidžiame jiems būti savimi.
• Bendruomeniškumas – bendradarbiaujame ir palaikome vieni kitus.
• Kūrybiškumas – iššūkius priimame, kaip galimybę ieškoti neįprastų sprendimų. Mąstome 

plačiau ir žvelgiame kitu kampu.
• Tikėjimas pokyčiu – mažais pokyčiais keičiame sistemą. Augame patys ir padedame augti 

kitiems.
„Renkuosi mokyti!“ programa ir dalyviai siekia: kiekvieno vaiko mokymosi pažangos,
Ugdyti ne tik žinias, bet ir kompetencijas, skatinti mokyklos ir visuomenės 
bendradarbiavimą, skleisti gerąją žinią apie Lietuvos mokyklas ir mokytojo darbą. Ugdyti ir 
telkti naują švietimui įsipareigojusių žmonių kartą. 
Programa „Renkuosi mokyti!“ yra pasaulinio tinklo „Teach for All“ narė. Lietuvoje ji vykdoma nuo 2008 m.

JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA –
RM MOKYTOJUS AUGANTI MOKYKLA

Čia savo mokytojavimo kelią pradėjo 9 RM 
mokytojai - 7 ir šiuo metu čia dirba! 🙂
Mūsų RM mokytojai šiandien: 
Lina Kilčiauskaitė, Gediminas Čapkauskas, Justina 
Grikėnaitė Danilevičienė, Rimantė Grumadaitė, 
Kamilė Tautkevičiūrė, Gabrielė Girdžijauskė ir 
Reda Vaivadaitė

2022 metais ketiname priimti dar 3 RM 
mokytojus.

Progimnazijoje dirba 9 mokytojai, kurie baigė 
šią mokyklą.

Mentorystės kultūra yra mūsų mokytojų 
stiprybė.

Mokykloje dirba mokytojai, kurie studijų 
metais atliko čia pedagoginę praktiką.
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Pedagoginio personalo kaita ir ugdymas.
Per pastaruosius penkerius metus mokykla 
išaugo nuo 290 iki 770 mokinių. Išaugo ir 
mokytojų skaičius.Pastaruosius keletą metų 
kiekbžvieną rugsėjį priimama po 4-6 naujus 
mokytojus. 
2 ekspertai, 23 – mokytojai metodininkai, 16 

– vyresniųjų mokytojų, 8 atestuoti mokytojai. 
Trys pedagogai yra įgiję reikiamą išsilavinimą 
ir dėsto du dalykus. Trys atestuoti pagalbos 
mokiniui specialistai ir vienas mokytojo 
padėjėjas: specialusis pedagogas, vyr. 
socialinis pedagogas, logopedas ir du III ir IV 

kategorijos psichologės bei mokytojo 4 
padėjėjai. Mokytojų skaičius augo, priimti 5 
nauji mokytojai, nauja psichologė. 
• 6 pedagogai studijuoja universitetuose 

papildomos kvalifikacijos studijų 
programose: švietimo vadybos - 2, pradinio 
ugdymo - 1, pedagogikos – 1, geografijos -
1.

• 2 pedagogai apdovanoti Lietuvos 
inovatyviausių mokytojų konkurse lietuvių 
kalbos ir IT srityje.

Šiuolaikinės pamokos

TARPTAUTIŠKUMAS
Progimnazijoje vykstantys 
tarptautiniai projektai yra 
integruojami į bendrą Tarptautinio 
bakalaureato veiklą. Tarptautinių 
mokinių mainų programų metu 
dalis mokymosi proceso yra 
praleidžiama užsienio mokyklose, 
taip pat tokiems mainams priimami 
mokiniai iš partnerių mokyklų 
įsikūrusių Japonijoje, Čekijoje, 
numatomi mainai su Prancūzijos 
mokyklomis. Jurgio Dobkevičiaus 
progimnazijoje įgyvendinamas 
AIESEC projektas, kurio metu 3 
stažuotojai iš užsienio per 12 dienų 
stažuotę su mokiniais iš skirtingų 
klasių įgyvendina programą, skirtą 
kalbinių, socialinių ir lyderystės 
kompetencijų stiprinimui. 
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PROGRAMA SU ČEKIJOS MOKINIAIS 
BRNO JECHNICŲ MOKYKLA

Frankofoniškas teatras keliauja 
Prancūzijoje

Pažintinė mokinių kelionė po
Japoniją

Mūsų mokiniai ne tik keliauja, bet priima ir 
svarbius užsienio svečius Kaune

Japonijos ministro pirmininko Sh.Abe sutikimas Kaune, 
2018

MOKINIAI dalyvauja reikšminguose Kauno miesto 
tarptautinio lygio renginiuose, labdaros akcijose
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...Kaip geram draugui, aš tau pasakysiu vieną 
paslaptį, kurią supratau būdamas tavo 
amžiaus: „Matyti galima tik širdimi. Tai, kas 
svarbiausia, nematoma akimis.”
A. de Sent Egziuperi

O kas toliau?

„Žmonės pamiršo šią tiesą,-
tarė lapė.- Bet tu neturi jos 
pamiršti. Pasidarai amžinai 
atsakingas už tą, kurį 
prisijaukini.“
A. de Sent Egziuperi „Mažasis 
princas“
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