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DĖL PEDAGOGŲ RENGIMO REGLAMENTO

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama įgyvendinti LRV programoje numatytus pokyčius
pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros srityse, nuosekliai atnaujina teisės aktus.
Vykstant pedagogų rengimo sistemos pertvarkai, atnaujiname ir teikiame viešam svarstymui
Pedagogų rengimo reglamento projektą (toliau – Reglamentas).
Projektas parengtas remiantis Pedagogų rengimo modelio aprašu (toliau – Aprašas),
patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-683.
Reglamente detalizuojamos pirminio pedagogų rengimo ir profesinio augimo, dalykinės
kompetencijos įgijimo galimybės, nustatomi reikalavimai pedagoginių studijų programų vykdymui,
profesinio augimo srityje nustatomi reikalavimai pedagoginės stažuotės vykdymui, išskiriami
profesinio augimo būdai.
Neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojams šio dokumento nuostatos netaikomos.
Pedagogo kvalifikacijai įgyti būtinos kompetencijos, pedagoginių studijų programų
vykdymo reikalavimai Reglamente apibrėžti remiantis Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės
aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1264.
Šiuo teisės aktu siekiama išplėsti pedagogo kvalifikacijos įgijimo galimybes. Reglamente
nustatoma, kad pedagogo kvalifikacija gali būti įgyjama studijuojant aukštojoje mokykloje
pedagogikos krypties studijų programoje ar pasirinkus pedagoginių studijų modulį kitos studijų
krypties programoje, baigus profesinių studijų programą ar alternatyviu būdu įgijus reikiamų
kompetencijų. Asmenų, dirbančių pedagoginį darbą ar dalyvaujančių alternatyviose pedagogų
rengimo programose, įgyta kompetencija galės būti įskaityta / pripažinta tesės aktų nustatyta tvarka.
Siekiant pabrėžti kompetencijų svarbą ir paskatinti pedagogus rengiančias mokyklas
lanksčiai ir tikslingai formuoti studijų turinį, atsisakoma mokomojo dalyko ar pedagoginės
specializacijos studijų modulio apibrėžties 90 studijų kreditais. Nustatomas bendras kreditų skaičius
keliems mokymo dalykams ar / ir pedagoginei (-ėms) specializacijai (-oms) įgyti. Tokiu būdu
sudaromos galimybės pedagoginės studijų krypties studijų programose rengti tos pačios srities kelių
dalykų (pvz. gamtos mokslų) pedagogus integruoto ugdymo tikslams įgyvendinti, ir pedagogus,
turinčius skirtingų sričių dalykų kompetencijas. Dalykinę kompetenciją ir teisę mokyti mokomąjį
dalyką (-us) turėtų pripažinti aukštoji mokykla, vadovaudamasi atitinkamu studijų krypties aprašu (ais). Ši nuostata atveria galimybę dirbantiems pedagogams įgyti teisę mokyti dar vieno dalyko,
užskaitant studijų metu ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas.
Siekiant teisinių nuostatų dermės bus peržiūrėti Studijų vykdymo reikalavimai, patvirtinti
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d įsakymu Nr. V-1168.

Kandidatų į pedagogines studijas atranka detaliau bus reglamentuojama atnaujinant
Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro
2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-917.
Reglamente įteisinama pedagoginė stažuotė, kuri atliekama pirmaisiais darbo švietimo
įstaigoje metais, įgijus pedagogo kvalifikaciją. Jos paskirtis – padėti profesinę veiklą pradėjusiam
pedagogui integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę ir plėtoti studijų metu įgytas kompetencijas.
Stažuotė vykdoma pagal stažuotės programą, bendradarbiaujant švietimo įstaigai ir Pedagogų
rengimo centrui (toliau – Centras). Nustatoma, kad stažuotę organizuoja ir už jos įgyvendinimą yra
atsakinga švietimo įstaiga, kurioje pedagogas įsidarbina.
Reglamente nustatomi pedagogų profesinio augimo būdai. Pedagogas gali tobulinti
profesines kompetencijas, įgydamas kito mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos
kompetencijas ar / ir tobulindamas bendrąsias ir dalykines kompetencijas savišvietos būdu ar
dalyvaudamas neformaliose kompetencijų tobulinimo programose.
Paraleliai bus atnaujintas Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas, patvirtintas
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, ir Valstybinių ir
savivaldybinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų,
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai, patvirtinti švietimo ir
mokslo ministro 2007 m. kovo įsakymu 29 d. Nr. ISAK-556.
Reglamente apibrėžiami reikalavimai Pedagogų rengimo centrų veiklai, išskiriant Centrų
veikimo kokybinius, tinkamumo ir efektyvumo kriterijus. Centras suprantamas kaip švietimo ir
mokslo ministro nustatytus reikalavimus atitinkantis universitetas, telkiantis šalies (regiono)
mokslinį edukologinį potencialą, bendradarbiaujantis su kitomis aukštosiomis mokyklomis,
vykdančiomis ugdymo mokslų krypčių grupės studijas pagrindais. Taip pat numatoma, kad
pedagogų rengimas vyks stipriausiuose šalies universitetuose Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose
veikiančių aukštųjų mokyklų pagrindu: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas,
Šiaulių akademija (Vilniaus universiteto struktūrinis padalinys (filialas)). Kitos aukštosios mokyklos
Centro veikloje dalyvauja, siūlydamos studijų programas pagal savo profilį arba specializaciją.
Atkreipiame dėmesį, kad šis Reglamento projektas neaprėpia visų sprendimų, būtinų pilnai
pedagogų rengimo ir karjeros pertvarkai įgyvendinti. Numačius steigti tris pedagogų rengimo
centrus, reglamente pateikiamos esminės nuostatos dėl pedagoginių studijų, Pedagogų rengimo
Centrų veiklos, pedagogo profesinės veiklos pradžios. Visi pedagogo profesiją ir karjerą
reguliuojantys teisės aktai bus nuosekliai peržiūrėti ir atnaujinti, siekiant mažinti jų skaičių,
supaprastinti reglamentavimą.
Prašome teikti siūlymus ir pastabas Pedagogų rengimo reglamento projektui iki kovo 23 d.
adresu el. p. Egidija.Nausediene@smm.lt.
Pedagogų rengimo reglamento projektą rasite Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje
Naujienos/ Pedagogų rengimo pertvarka.
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