
MENTORIAUS 
ATMINTINĖ



Kas yra mentorius?

bit&Byte mentoriai – 
tai tie, kuriems kirba technologinis smalsumas, noras mokytis ir mokyti. Tarp 

bit&Byte mentorių – įvairių patirčių programuotojai, duomenų ir verslo analitikai, 
rinkodaros specialistai, projektų vadovai ir kiti technologijų entuziastai. 

bit&Byte mentorių tikslas - vaikai, kuriantys technologijas, nebijantys klysti, savarankiški ir 
mokantys dirbti komandoje, smalsūs ir sąmoningi technologijų srityje.



● Įkvepia vaikus ir mokytojus smalsumui, kūrybai, 
drąsiems eksperimentams.

● Domisi įvairiomis technologijomis ir siekia jas 
suprasti.

● Domisi, kuo gyvena technologijų pasaulis.
● Geba ir siekia perteikti turinį vaikams suprantama 

kalba. 
● Prasmingiems užsiėmimams sukurti, sujungia savo 

žinias su emociniu intelektu, komunikabilumu, 
įsiklausymu. 

Mentorius/ė:
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programa 
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Mentorystės 
programa 

MOKYTOJAMS

Tai – technologinės kūrybos užsiėmimai su 
7-12 m. vaikais, kurių metų 

eksperimentuojame su technologiniais 
įrankiais, klystame, dekonstruojame, 

gilinamės ir mankštiname vaikų ir savo 
smalsumą. 

Mentorystės programa “Technologijų 
vedliai” – tai programa, kuri pasieks 
1000 pradinių klasių mokytojų visoje 
Lietuvoje. Programos tikslas – auginti 
mokytojų technologinį pasitikėjimą, 

ugdyti jų įgūdžius ir įkvėpti 
technologinės kūrybos turinį pritaikyti 

klasėse su vaikais. 

Apie kiekvieną iš jų detaliau – apačioje!



Mentorystės 
programa 
VAIKAMS



Ko mokomės?
Ugdome smalsumą ir kūrybiškumą, narstydami, 
dekonstruodami, pažindami ir naudodami šiuos įrankius:
● Scratch
● micro:bit
● Virtuali realybė
● Animacija
● Python
● WEB
● 3D modeliavimas
● Mobiliųjų programėlių kūrimas



Ar mokymo turinys paruoštas?

TAIP - turime savo turinio platformą, kurioje mentoriai randa:

● Mokymo programą ir turinį:
○ Techninės ir kūrybinės užduotys
○ Komandinės ir teminės veiklos
○ Kviestinių svečių temos.

● Mokymo(si) ir (įsi)vertinimo sistemą:
○ Užsiėmimo struktūrą
○ Projektines veiklas
○ Refleksijas

● Labai aktyviai dirbame su mentoriais, ieškodami naujų turinio 
formų ir temų.



Kaip ruošiami mentoriai?

Mokymai turinio platformoje: 
● Rekomendacijos mokymui(si), ugdymui, refleksijoms
● Video mokymai

Gyvi susitikimai:
● “Mentorių pusryčiai” – tai kas mėnesį vykstantys gyvi 

susitikimai su mentoriais, kurių metų pasikalbame apie 
kylančius iššūkius, turinį, idėjas ir kita.

24/7 support:
● Jeigu mentoriams kyla klausimų - jie visada drąsiai gali 

kreiptis į bit&Byte komandą. Viską išspręsime :)



Kaip viskas vyksta?

● bit&Byte sezoną pradedame rugsėjį, pabaigiame gegužę.

● Mentoriauti galima šiuose miestuose:

VILNIUS (šeštadieniais, 3 užsiėmimai po 1.5 val)
KAUNAS (šeštadieniais, 3 užsiėmimai po 1.5 val)
KLAIPĖDA (šeštadieniais, 3 užsiėmimai po 1.5 val)
ALYTUS (šeštadieniais, 3 užsiėmimai po 1.5 val)
PASVALYS (ketvirtadieniais, 2 užsiėmimai po 1.5 val)
ŠAKIUOSE (šeštadieniais, 3 užsiėmimai po 1.5 val)
PLUNGĖ (trečiadieniais ir ketvirtadieniais, 2 užsiėmimai po 
1.5 val)
RASEINIAI (šeštadieniais 3 užsiėmimai po 1.5 val)

● Dirbama su 7-12 m. vaikais. Vienoje grupėse – 7-9 vaikai. 



Kaip viskas vyksta?

● Galima dirbti DUETAIS – t.y. Mentoriauti dviese, susiderinant 
užsiėmimų dienas tarpusavyje. 

● Su mentoriais sudarome sutartis. 

● Mentoriai gauna atlygį - 25 Eur už 1.5 val užsiėmimą. 

● Mokymo turinys paruoštas – į jį reikia įsigilinti ir skirti 2-3 val 
per savaitę pasiruošti. 



Noriu mentoriauti! Kaip į tai atkeliauti?



Kur atrasti registraciją?

Lauksime tavo registracijos čia: www.bitbyte.lt/mentoriai



Mentorystė 
mokytojams - 
„Technologijų 
vedliai”



Iki 2020 m. mentorystės 
programoje sudalyvaus 

1 000 
pradinių klasių mokytojų iš visos 
Lietuvos



Kaip viskas vyksta?

● Mentorius virtualiu būdu, vieną kartą per savaitę dirba su 
12 mokytojų grupe. 

● Mokymo turinys ir eiga paruošta – mentoriui reikia tik 
įsigilinti ir pasiruošti!

● Mokomi moduliai: programavimas su Scratch, virtuali ir 
papildyta realybės, dirbtinis intelektas, mobiliųjų 
programėlių kūrimas. 

● Mentoriai gauna atlygį. 



Ar mokymo turinys paruoštas?

TAIP - turime savo turinio platformą, kurioje mentoriai randa:

● Mokymo programą ir turinį:
○ Techninės ir kūrybinės užduotys
○ Komandinės ir teminės veiklos

● Mokymo(si) ir (įsi)vertinimo sistemą:
○ Užsiėmimo struktūrą
○ Projektines veiklas
○ Refleksijas

● Labai aktyviai dirbame su mentoriais, ieškodami naujų turinio 
formų ir temų.



Noriu mentoriauti! Kaip į tai atkeliauti?



Kur atrasti registraciją?

Lauksime tavo registracijos čia: www.bitbyte.lt/mentoriai



DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI KLAUSIMAI



1. Kiek laiko užtrunka pasiru
ošimas 

užsiėmimui?

Mentoriai skiria vidutiniškai 2-5 val per savaitę 
pasiruošimui. Tai labai priklauso nuo mentoriaus patirties, 

įsigilinimo į temą.



2. Kokios yra kitos mano 

atsakomybės be mokymo?

Svarbiausia – išgirsti vaikus ir nukreipti juos kūrybine 
linkme. 

Už bendravimą su tėvais esame atsakingi mes – tad tau 
reikės tik susifokusuoti į bendravimą su vaikais.

O jeigu susidursi su kokiomis problemomis, klausimais ar 
“kūrybiniais stabdžiais” - kalbėkime ir viską išspręsime. 



3. Kas yra mentorių duetai?

Mentorių duetai – tai mentorių komanda, sudaryta iš 
dviejų žmonių, kurie dalinasi savo užsiėmimų dienas (gali 

užsiėmimus vesti, pavyzdžiui, kas antrą šeštadienį). 
Mentorių duetai galimi tik mentoriaujant vaikams. Tokiu 

atveju, patys mentoriai tarpusavyje susiderina savo 
mentoriavimo tvarkaraštį. 



4. Kaip atrodo mokymų 

turinio platforma?

Kiekvienas mentorius gauna prieigą prie 
mokymų turinio platformos, kuriose yra 

pateiktas visas mokymų turinys, metodiniai 
patarimai, kūrybinės užduotis ir visi kiti 

užsiėmimams reikalingi įrankiai. 



bitbyte.lt/mentoriai
Turi klausimų? Parašyk mums aurelija@bitbyte.lt


