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Raktažodžiai: praktikos vadovas (mentorius), baigiamoji 
praktika, praktinis mokymas, praktinio mokymo/si kokybė.

Santrauka
Kolegijos, būdamos aukštojo mokslo sistemos dali-
mi, studijas grindžia teorijos ir praktinio mokymo 
vienovės principu. Biomedicinos srities ir socialinio 
darbo studijų programose praktinis mokymas/is su-
daro beveik pusę studijų laiko, kurio didžioji dalis 
rea lizuojama įvairiose sveikatos priežiūros, sociali-
nių paslaugų ar kitose įstaigose. Praktikos vadovų 
(mentorių) dalyvavimas praktinio mokymo procese, 
jų parama užtikrina tinkamą studentų teorinių žinių 
taikymą praktikoje ir praktinių įgūdžių įgijimą bei 
padeda adaptuotis profesiniame lauke. Siekiant už-
tikrinti praktinio mokymo/si kokybę, būtina vertinti 
ir matuoti praktinio mokymo kokybę ir praktikos va-
dovų (mentorių) paramos studentams efektyvumą.
Tyrimo tikslas – atskleisti praktikos vadovo (men-
toriaus) paramos veiksmingumą, studentams reali-
zuojant baigiamąją praktiką.
Tyrime dalyvavo 286 X kolegijos biomedicinos sri-
ties ir socialinio darbo studijų programų baigiamo-
jo kurso studentai. Tyrimas atliktas 2011/2012 m.m. 
pavasario semestre, o socialinio darbo, akušerijos 
ir bendrosios praktikos slaugos studijų programų 
studentai apklausti – 2011/2012 m.m. rudens se-
mestre, po baigiamosios ar specializacijos praktikų.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dalis ap-
klaustųjų biomedicinos srities ir socialinio darbo 
programų studentų baigiamosios praktikos metu, 
itin palankiai vertino praktikos vadovo (mentorius) 
pagalbą, o iškilus problemai galėjo konsultuotis. 
Analizuojant tyrimo rezultatus pagal studijų pro-
gramų pobūdį nustatyta, jog iš praktikos vadovų 
(mentorių) didžiausios pozityvios paramos sulau-
kė ir, esant reikalui, galėjo konsultuotis visi dantų 
technologijos, burnos higienos, akušerijos, farma-
kotechnikos ir socialinio darbo studijų programų 
respondentai. Apklaustieji studentai didesnį pasi-

tenkinimą išgyvena baigiamosios praktikos metu, 
kai jaučia visavertę praktikos vadovo (mentoriaus) 
paramą. Respondentai, sulaukusieji individualios 
praktikos priežiūros, palankiau vertino galimybę 
konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi), nes 
jais labiau domėjosi, padėjo atliekant savarankišką, 
praktikos programoje numatytą, darbą, o jų pasi-
tenkinimas praktika buvo didesnis nei respondentų, 
kurių praktikų vadovai (mentoriai) prižiūrėjo/glo-
bojo keletą studentų.

ĮVADAS
Spartūs ekonominiai, socialiniai, technologiniai po-

kyčiai, mokslo pažanga, globalizacijos procesai kelia vis 
didesnius reikalavimus aukštojo mokslo studijų kokybei. 
Aukštosios mokyklos siekdamos išlikti konkurencingos 
privalo nuolat vertinti ir matuoti studijų kokybę. Absolven-
tai, norintys efektyviai konkuruoti darbo rinkoje, privalo 
turėti ne tik teorinių žinių, bet ir gerus praktinius gebėji-
mus. Koleginėse studijose teorinis ir praktinis mokymas 
grindžiamas vienovės principu, todėl itin svarbu užtikrinti 
abiejų komponentų kokybę. Praktinis mokymas susideda iš 
mokymo/si kolegijos laboratorijose, kabinetuose ar įreng-
tose palatose ir/ar praktinių darbų sveikatos priežiūros įstai-
gose bei profesinės veiklos praktikas atlikimo realiose dar-
bo sąlygose, įvairiose sveikatos priežiūros, švietimo, soci-
alinių ar grožio paslaugų įstaigose, susiduriant su realybe, 
teorines žinias taikant praktiškai. Svarbiausiuose aukštojo 
mokslo strateginiuose dokumentuose, reglamentuojančiuo-
se koleginių studijų realizavimą, akcentuojama mokslo ir 
studijų vienovė, kuri pasiekiama per praktinį mokymą/si, 
išskiriamas praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo.

 Nacionaliniu lygmeniu: LR Mokslo ir studijų įstaty-
me (8) teigiama, kad “kolegijose mokslo ir studijų vienovė 
užtikrinama per glaudų ryšį su praktika”, o Lietuvos vals-
tybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose 
(13) pabrėžiama aukštųjų mokyklų atsakomybė už studijų 
kokybę įjungiant socialinius partnerius – “būtina sustiprinti 
aukštųjų mokyklų atsakomybę už studijų kokybę, glaudų 
ryšį su darbo rinka, stiprinti visuomenės įtaką švietimo 
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sistemai – švietimo srities politiniai ir administraciniai 
sprendimai turi būti priimami konsultuojantis ir derinant 
su švietimo socialiniais partneriais, mokyklos atveriamos 
darbo rinkai, išplėtojamos socialinės ir kultūrinės mokyklų 
funkcijos ir taip stiprinamas švietimo ir gyvenimo prak-
tikos ryšys“. Studento praktinio mokymo sutartyje, 2011 
m. patvirtintoje Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, 
yra numatyta, kad organizacija įsipareigoja užtikrinti, jog 
„studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų 
darbuotojų (arba valstybės tarnautojų), turinčių ne mažes-
nį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą, su kuriuo studentas 
detalizuoja praktikos planą (programą), kuris vykdo prak-
tikos priežiūrą, jai pasibaigus, ją įvertina“ (12). Europiniu 
lygmeniu tęsiant Bolonijos proceso pagrindinių uždavinių 
įgyvendinimą, 8-oje Europos aukštojo mokslo erdvės šalių 
ministrų konferencijoje, vykusioje 2012 m. balandžio 26-
27 d. Bukarešte priimtame komunikate prioritetine sritimi 
patvirtinta „kokybiškos studijos visiems“, kur akcentuoja-
ma į studentą orientuotų studijų vykdymas ir pabrėžiama 
socialinė dimensija - ugdymo institucijos bei socialinių 
partnerių bendradarbiavimas (4). Mokslininkai, tiriantys 
teorinio ir praktinio mokymo integralumą, išryškina svar-
biausius komponentus, darančius įtaką studijų kokybei. A. 
Frankel (2009), nagrinėdamas slaugytojų mokymo/si stilių 
parinkimą praktikoje, akcentuoja teorinio ir praktinio mo-
kymo/si vienovę, praktikos vadovų (mentorių) specialaus 
pasirengimo būtinumą, jų paramą studentams, psichosoci-
alinės aplinkos svarbą (5). M. Žukauskienė (2011), savo 
disertacijoje nagrinėdama kineziterapeutų profesinio ren-
gimo turinio modeliavimą, pabrėžia, jog „kineziterapeutų 
profesiniam rengimui, jo kokybei ir kinezitarapijos speci-
aliųjų kompetencijų įgijimui svarbūs du komponentai: kli-
nikinė praktika ir klinikinės praktikos vadovo įtaka“ (15). 
Atsižvelgiant į kolegijų studijų proceso ypatybes bei svar-
biausius aukštojo mokslo strateginius dokumentus, kolegi-
jos privalo ieškoti inovatyvių priemonių, padedančių kryp-
tingai ir efektyviai sujungti teorinio ir praktinio mokymo 
komponentus bei užtikrinti studijų kokybę. Praktikos va-
dovas (mentorius) – asmuo padedantis įgyvendinti teorinio 
ir praktinio mokymo vienovę. Mokslininkai, nagrinėjan-
tys praktinio mokymo problemas, pabrėžia ir mentorystės 
svarbą. I. Žukauskaitė (2009) disertacijoje analizuoja men-
toriaus vaidmens įtaką naujiems darbuotojams socializuo-
jantis organizacijoje, išryškina abipusio bendradarbiavimo 
teigiamus aspektus, padedančius sėkmingiau adaptuotis 
naujiems darbuotojams (14). L. Kragelund (2011) tyrinėda-
ma Danijos slaugytojų mokymo/si modelį akcentuoja prak-
tikos vadovų (mentorių) požiūrio ir vertybių svarbą. Auto-
rės nuomone, praktikos sėkmė priklauso nuo bendravimo ir 
bendradarbiavimo stiliaus tarp praktikos studentų ir prakti-

kos vadovų (mentorių) (6). K. Stankevičienė ir O. Monke-
vičienė (2007), analizuodamos mentoriavimo kompetenci-
jas praktiniame mokyme, sako, kad „mentorius studentui 
reikalingas kaip modelis, iš kurio jis gali semtis praktinės 
patirties“. Autorės išryškino ir grįžtamojo ryšio naudą, ku-
ris studentams pozityviai pastiprina ugdymo sėkmei reika-
lingus praktinius gebėjimus 11). D. Lepaitė ir kt. (2012), 
mokslinėje studijoje analizuoja vadybos ir ekonomikos 
studijų programų praktikos organizavimo modelį ir teigia, 
kad organizacijos, pozityviai žiūrinčios į studentų prakti-
kos atlikimą studentams, skiria praktikos vadovus, kurie 
studentui padeda planuoti ir organizuoti praktikos veiklas. 
Su juo praktikantas aptaria praktikos tikslus, sudaro asme-
ninį praktikos atlikimo planą, jo yra stebimas, gauna pagal-
bą, grįžtamąjį ryšį atliekant praktikas. Tyrimas parodė, kad 
viena iš spragų praktiniame mokyme – menka praktikos 
vadovų (mentorių) pagalba studentams dėl darbo intensy-
vumo ir laiko sąnaudų (7). A. Budėjienė (2009) analizavo 
socialinių darbuotojų praktikos vadovų (mentorių) veiklos 
neapibrėžtumą, pateikė 2008 metais VDU Socialinės gero-
vės fakulteto atlikto tyrimo rezultatus, kurie atskleidė, kad 
„santykis tarp aukštosios mokyklos ir praktikos vietos bei 
praktikos vadovo grindžiamas socialiniais mainais. Išryš-
kėjo socialinių mainų neapibrėžta situacĳa: nors praktikos 
vadovams (mentoriams) keliami dideli kompetencĳos, ži-
nių, įgūdžių, laiko, atsakomybės reikalavimai ir jie yra tik 
savanoriai“ (3).

Analizuojant literatūrą išryškėjo, kad Lietuvoje dides-
nis dėmesys kreipiamas socialinių mokslų srities studijų 
programų studentų praktikų realizavimo įvairiems aspek-
tams nagrinėti, o biomedicinos srities studijų programose 
atliekama sąlyginai mažai tyrimų, susijusių su praktiniu 
mokymu realiose darbinėse aplinkose, nagrinėjant prakti-
kos vadovo (mentoriaus) veiklą bei jo paramą studentams 
profesinės veiklos praktikos metu. Organizacijose dar nėra 
išplėtota profesionali mentorystė, studentų praktikoms 
vadovauja asmenys, neturintys specialaus pasirengimo, 
nacionaliniu lygmeniu neformalizuotas praktikos vadovo 
(mentoriaus) statusas, neapibrėžtos jo veiklos funkcijos. 

Vertinant studijų kokybę labai svarbi studentų nuomonė, 
jie yra svarbiausi informacijos šaltiniai. Siekiant užtikrinti 
teorijos ir praktikos integralumą, praktinio mokymo koky-
bę X kolegijoje vykdomas nuolatinis biomedicinos srities ir 
socialinio darbo studijų programų studentų praktikos pro-
ceso eigos stebėjimas (monitoringas), kurio metu išryškėja 
praktikų realizavimo teigiami ir neigiami aspektai, kas supo-
nuoja praktinio mokymo realizavimo kokybės tobulinimą. 

Tyrimo tikslas – atskleisti praktikos vadovo (mento-
riaus) paramos veiksmingumą, studentams realizuojant 
baigiamąją praktiką.
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TYRIMO OBJEKTAS IR METODOLOGIJA
Tyrimo objektas – praktikos vadovo (mentoriaus) pa-

ramos veiksmingumas, studentams realizuojant baigiamąją 
praktiką.

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, apklausa 
raštu, statistinė duomenų analizė, naudojant statistinį duo-
menų analizės paketą SPSS 15 (Statistical Package for the 
Social Sciences) ir Windows Microsoft office programinę 
įrangą. Aprašomosios statistikos metodais apskaičiuotos 
įvairių rodiklių skaitinės charakteristikos – dažniai, vidur-
kiai (V) ir standartinis nuokrypis (SN) bei realizuoti nepa-
rametrinės statistikos metodai: kintamųjų skirsnių norma-
lumui nustatyti naudotas Kolmogorovo – Smirnovo testas. 
Siekiant didesnio tyrimo tikslumo, skaičiavimams buvo 
naudojamas statistinis ryšio stiprumą ir pobūdį nusakantis 
Spearmen‘o koreliacijos koeficientas (Rs), kuris yra rangi-
nis koreliacijos koeficientas, vertinant tiesioginį (teigiamą) 
arba netiesioginį (neigiamą) ryšį. Kuo Spearmen‘o kore-
liacijos koeficiento reikšmė artimesnė -1 arba 1, tuo ryšys 
tarp kintamųjų stipresnis. Chi kvadrato testas (χ2) šiame 
tyrime taikytas, siekiant nustatyti vertinimo pokyčių statis-
tinį reikšmingumą tarp kintamųjų. Naudotas ANOVA tes-
tas nepriklausomų grupių kiekybinių parametrų statistiškai 
reikšmingiems vidurkių skirtumams vertinti. Statistiškai 
patikimas ryšys laikomas tada, kai p reikšmė lygi ar yra 
mažesnė už pasirinktą reikšmingumo lygmenį α 0,05.

Apklausai atlikti buvo sudarytas klausimynas, lei-
džiantis vertinti: praktikos vadovo (mentoriaus) paramą 
studentams, dalykinės informacijos teikimą, studentų 
pasitenkinimą praktine patirtimi. Tyrime naudota 5 vern-
čiamų balų Likert skalė, apdorojant duomenis, reikšmės 
verstos į absoliučius skaičius – kur 5 yra pozityviausias, 
o 1 – negatyviausias vertinimas. Sudarant lenteles 1,2,3, 
reikšmės sujungtos ir vertintos kaip negatyvios, 4-5 – kaip 
pozityvios.

Tyrimo imtis. X kolegijos biomedicinos srities ir socia-
linio darbo studijų programų 286 baigiamojo kurso studen-
tų. Tyrimas atliktas 2011/2012 m.m. pavasario semestre, o 
socialinio darbo, akušerijos ir bendrosios praktikos slaugos 
studijų programų studentų – 2011/2012 m.m. rudens se-
mestre, po baigiamųjų ar specializacijos praktikų.

Pagal studijų programų pobūdį respondentų pasiskirs-
tymas: apklausoje dalyvavo akušerijos studijų programos 
- 28, bendrosios praktikos slaugos – 45, biomedicinos dia-
gnostikos – 21, burnos higienos – 24, dantų technologijos 
– 26, ergoterapijos – 22, farmakotechnikos – 23, kinezite-
rapijos – 23, kosmetologijos – 37, odontologinės priežiūros 
– 18, socialinio darbo – 19 studentų. 

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Realizavus baigiamąją praktiką respondentų buvo pra-

šoma įvertinti galimybę konsultuotis su praktikos vadovu 
(mentoriumi), domėjimąsi, pagalbą ir dalykinės informa-
cijos teikimą, pasitenkinimą patirtimi įgyta baigiamosios 
praktikos metu. 1 lentelėje pateikta respondentų nuomo-
nė pagal studijų programų pobūdį. Bendras respondentų 
praktikos vadovo (mentoriaus) pagalbos vertinimas labai 
pozityvus (95,1%, V=4,65, SN=0,67), tik penki nuošim-
čiai respondentų teigia, kad iškilus problemai nesulaukė 
praktikos vadovo (mentorius) pagalbos. Didžiausios tei-
giamos pagalbos iš praktikos vadovo (mentoriaus) sulaukė 
visi dantų technologijos (V=4,88, SN=0,33), burnos higi-
enos (V=4,88, SN=0,34), akušerijos (V=4,75, SN=0,67), 
farmakotechnikos (V=4,78, SN=0,42) ir socialinio darbo 
(V=4,74, SN=0,45) studijų programų apklaustieji studen-
tai. Tai rodo aukšti atsakymų vidurkiai ir nedidelis standar-
tinių nuokrypių pasiskirstymas. K. Adams ir kt. (2006) tyrė 
biomedicinos srities ir socialinio darbo programų studentų 
profesinio tapatumo formavimo/si veiksnius ir nustatė, kad 
praktikos vadovo (mentoriaus) pagalba itin svarbi prakti-
nėje veikloje ir daro didelę įtaką studentų profesinio tapa-
tumo formavimuisi (1). Mažiausią galimybę konsultuotis, 
iškilus problemai, turėjo kineziterapijos studijų programos 
apklaustieji studentai, tai liudija įverčių atsakymų vidurkis 
(V=4,39) ir didelis standartinio nuokrypio pasiskirstymas 
(SN=1,16), kuris rodo, kad buvo didelė atsakymų įvairo-
vė. Profesionalų parama profesinės veiklos praktikos metu 
turi ypač didelę reikšmę formuojantis teigiamai profesinei 
elgsenai. M. Panfilova (2008) pažymi, kad profesionalų pa-
galba, priklausymas profesinei grupei, laikantis profesinių 
reikalavimų, normų ir idealų iš vienos pusės, iš kitos pusės 
asmenybės ypatumai ir individualumai, kuriuos profesinio 
rengimo metu išsivystė būsimasis specialistas, teigiamai 
veikia būsimo specialisto profesinį identitetą (16).

Respondentai vertino praktikos vadovo (mentoriaus) 

Studijų programa Vertinimas% V* SN**
Pozityvus Negatyvus

Visa imtis (n=286) 95,1% 4,9% 4,65 0,67
Akušerija (n=28) 100,0% 0,0% 4,75 0,44
Bendrosios praktikos slauga 
(n=45) 91,1% 8,9% 4,51 0,79

Biomedicinos diagnostika (n=21) 90,5% 9,5% 4,43 0,81
Burnos higiena (n=24) 100,0% 0,0% 4,88 0,34
Dantų technologija (n=26) 100,0% 0,0% 4,88 0,33
Ergoterapija (n=22) 90,9% 9,1% 4,73 0,63
Farmakotechnika (n=23) 100,0% 0,0% 4,78 0,42
Kineziterapija (n=23) 82,6% 17,4% 4,39 1,16
Kosmetologija (n=37) 97,3% 2,7% 4,51 0,65
Odontologinė priežiūra (n=18) 94,4% 5,6% 4,72 0,75
Socialinis darbas (n=19) 100,0% 0,0% 4,74 0,45

1 lentelė. Susidarius probleminei situacijai galimybė konsultuotis su 
praktikos vadovu (mentoriumi)

*V – įverčių balų vidurkis. ** SN – standartinis nuokrypis.
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dalykinės informacijos teikimą, pagalbą atliekant prakti-
kos programoje numatytas savarankiškas užduotis. Pasak 
M. Saarikoski (2003), kuris tyrė Danijos slaugos studentų 
patirtį klinikinėse aplinkose ir nustatė, kad nuo efektyvaus 
komunikavimo ir visavertės pagalbos labai priklauso prak-
tikos studentų kūrybiškumas, gebėjimas planuojant nova-
toriškas strategijas ir kt. (10). 2 lentelėje pateikta respon-
dentų nuomonės pasiskirstymas pagal studijų programų 
pobūdį. Analizuojant visos imties atsakymus, išryškėjo, 
kad penktadalis (22,5%, V=3,89, SN=1,14) apklaustųjų 
biomedicinos srities ir socialinio darbo studijų programų 
studentų negatyviai vertina praktikos vadovo (mentoriaus) 
dalykinės informacijos teikimą, pagalbą studentams atlie-
kant praktikos programoje numatytas savarankiškas užduo-
tis. Vertinant praktikos vadovo (mentoriaus) domėjimąsi 
studentų savarankiškos užduoties atlikimu ir dalykinės 
informacijos teikimą, respondentų nuomonė, pagal studijų 
programos pobūdį, atskleidė, jog pozityviausiai vertina di-
džioji dalis dantų technologijos (92,0%, V=4,56, SN=0,77) 
ir farmakotechnikos (91,3%, V=4,30, SN=0,88) studijų 
programų apklaustieji studentai. Net keturi dešimtadaliai 
(44,2%, V=3,30, SN=1,55) bendrosios praktikos slaugos 
ir trečdalis (30,4%, V=3,87, SN=1,33) kineziterapijos stu-
dijų programų apklaustųjų studentų nesulaukė praktikos 
vadovo (mentoriaus) pagalbos praktikos vietose, atliekant 
savarankiškas užduotis, negavo dalykinės informacijos. L. 
Sajienė, E. Dailidienė (2003) akcentuoja praktikos vadovo 
(mentoriaus) pagalbą praktikos metu ne tik užduočių įvyk-
dymui, bet ir darbo kokybės, grįžtamojo ryšio teikimo ir 
refleksijos bei savirefleksijos skatinimo, siekiant sudaryti 
aiškų profesinės veiklos vaizdą, gebėjimą analizuoti savo 
veiklą (9). 

Siekiant didesnio tyrimo tikslumo, atlikta koreliacinė 
analizė. Analizuojant visos imties kintamųjų koreliacinius 
ryšius išryškėjo, kad kintamasis „Iškilus problemai galėjo-

te konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi) ar kitais 
darbuotojais?“ turi vidutinio stiprumo teigiamą, statistiš-
kai reikšmingą, koreliacinį ryšį su kintamaisiais „Kaip ver-
tinate praktikos vietoje vyravusią psichologinę aplinką?” 
(Rs = 0,505, p = 0,00) ir „Ar esate patenkinti praktikos 
metu įgyta patirtimi?“ (Rs = 0,513, p = 0,00). Su kintamai-
siais „Praktikos vadovas (mentorius) ar kitas darbuotojas 
domėjosi Jūsų savarankiško darbo atlikimu, esant reikalui 
padėjo, teikė dalykinę informaciją?“ (Rs = 0,473, p = 0,00) 
ir „Praktikos bazėje darbas buvo organizuotas taip, kad 
galėjote atlikti praktikos programoje numatytas užduotis 
ir pasiekti programos tikslus”(Rs = 0,444, p = 0,00) ste-
bimas silpnas, statistiškai reikšmingas, teigiamas korelia-
cinis ryšys. Tarp kintamųjų „Iškilus problemai galėjote 
konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi) ar kitais 
darbuotojais?“ ir „Ar norėtumėte dirbti toje įstaigoje kur 
atlikote praktiką?“ išryškėjo silpnas, statistiškai reikšmin-
gas, neigiamas koreliacinis ryšys (Rs = -0,400, p = 0,00). 
Tarp kintamųjų „Ar esate patenkinti praktikos metu įgyta 
patirtimi?“ ir „Praktikos bazėje darbas buvo organizuotas 
taip, kad galėjote atlikti praktikos programoje numatytas 
užduotis ir pasieti programos tikslus” nustatytas statistiš-
kai reikšmingas, teigiamas vidutinio stiprumo koreliacinis 
ryšys (Rs = 0,605, p = 0,00). Vertinant praktikų pagalbą stu-
dentams atliekant savarankiško darbo užduotis išryškėjo, 
kad kintamasis „Praktikos vadovas (mentorius) ar kitas 
darbuotojas domėjosi Jūsų savarankiško darbo atlikimu, 
esant reikalui padėjo, teikė dalykinę informaciją?“ silpnai 
teigiamai statistiškai reikšmingai koreliuoja (nuo Rs = 0,473 
iki 0,403, p = 0,00) su visais teiginiais (išskyrus norą dirbti 
toje įstaigoje, kur atliko praktiką), o koreliacija yra statis-
tiškai reikšminga. Su kintamuoju „Ar norėtumėte dirbti 
toje įstaigoje kur atlikote praktiką“ stebimas labai silpnas 

1 pav. Koreliaciniai ryšiai tarp galimybės konsultuotis ir domėjimosi 
savarankiško darbo atlikimu, pagal studijų programų pobūdį

Studijų programa Vertinimas% V* SN**
Pozityvus Negatyvus

Visa imtis (n=280) 77,5% 22,5% 3,89 1,14
Akušerija (n=28) 82,1% 17,9% 3,93 0,86
Bendrosios praktikos slauga 
(n=43) 55,8% 44,2% 3,30 1,55

Biomedicinos diagnostika (n=21) 76,2% 23,8% 3,71 1,01
Burnos higiena (n=23) 82,6% 17,4% 4,13 0,92
Dantų technologija (n=25) 92,0% 8,0% 4,56 0,77
Ergoterapija (n=22) 77,3% 22,7% 3,82 1,05
Farmakotechnika (n=23) 91,3% 8,7% 4,30 0,88
Kineziterapija (n=23) 69,6% 30,4% 3,87 1,33
Kosmetologija (n=35) 74,3% 25,7% 3,69 1,05
Odontologinė priežiūra (n=18) 83,3% 16,7% 3,94 1,06
Socialinis darbas (n=19) 89,5% 10,5% 4,16 1,07

2 lentelė. Praktikos vadovo (mentoriaus) domėjimasis savarankiškos 
užduoties atlikimu ir dalykinės informacijos teikimas

*V – įverčių balų vidurkis. ** SN – standartinis nuokrypis.
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neigiamas, statistiškai reikšmingas, koreliacinis ryšys (Rs 
= - 0,238, p = 0,00). Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielai-
dą, kad esant didesnei galimybei konsultuotis su praktikos 
vadovu (mentoriumi) ar kitais darbuotojais, iš praktikos va-
dovo (mentoriaus) sulaukus visavertės paramos, dėmesio 
geriau jiems sekėsi atlikti savarankiško darbo užduotis ir 
pasiekti praktikų programose numatytus tikslus, didėjo ap-
klaustųjų studentų pasitenkinimas praktine patirtimi.

Pagal studijų programų pobūdį kintamųjų „Iškilus pro-
blemai galėjote konsultuotis su praktikos vadovu (men-
toriumi) ar kitais darbuotojais?“ ir „Praktikos vadovas 
(mentorius) ar kitas darbuotojas domėjosi Jūsų savaran-
kiško darbo atlikimu, esant reikalui padėjo, teikė dalykinę 
informaciją? koreliaciniai reitinguoti ryšiai pateikti 1 pa-
veiksle.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad kineziterapijos studijų 
programoje tarp kintamųjų – stiprus teigiamas, statistiškai 
reikšmingas, koreliacinis ryšys (Rs = 0,768, p = 0,00). So-
cialinio darbo, farmakotechnikos, akušerijos, odontologi-
nės priežiūros, biomedicinos diagnostikos studijų progra-
mose tarp kintamųjų nustatytas vidutinio stiprumo teigia-
mas, statistiškai reikšminga koreliacija (nuo Rs = 0,626 iki 
0,541, nuo p = 0,00 iki p = 0,02). Ergoterapijos (Rs = 0,484, 
p = 0,02), dantų technologijos (Rs = 0,461, p = 0,02), studi-
jų programose tarp kintamųjų nustatytas silpnas teigiamas, 
statistiškai reikšmingas koreliacinis ryšys, o burnos higi-
enos (Rs = 0,410, p = 0,05), kosmetologijos (Rs = 0,315, 
p = 0,07), studijų programose tarp kintamųjų nustatytas 
silpnas teigiamas, statistiškai nereikšmingas koreliacinis 
ryšys. Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje 
rastas labai silpnas, statistiškai nereikšmingas, koreliacinis 
ryšys. Tyrimo rezultatai suponuoja, kad kineziterapijos stu-
dijų programos apklaustiesiems studentams, esant didesnei 

galimybei konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi) 
kuomet labiausiai pavyko sulaukti ir visavertės praktikos 
vadovo (mentoriaus) pagalbos bei profesionalaus patarimo, 
atliekant savarankiško darbo užduotis. 

2 paveiksle pateikta biomedicinos srities ir socialinio 
darbo studijų programų apklaustųjų studentų atsakymų 
įverčių balų vidurkių reitingas pagal studijų programų 
pobūdį. Visos imties respondentai palankiausiai vertino 
praktikos vadovo (mentoriaus) ar kitų darbuotojų pagal-
bą, kada iškilus problemai galėjo konsultuotis (V=4,65, 
SN=0,67), savo pasitenkinimą praktika vertino taip pat ge-
rai (V=4,19, SN=1,03), bet gana aukštas standartinis nuo-
krypis (SN=1,03) rodo respondentų nuomonių įvairovę. 
Kiek menkiau respondentai įvertino (V=3,89, SN=1,03) 
praktikos vadovo (mentorius) paramą, dėmesį, studentams 
atliekant savarankišką darbą. Analizuojant biomedicinos 
srities ir socialinio darbo studijų programų apklaustųjų stu-
dentų nuomonę pagal studijų programų pobūdį, nustatyta, 
kad pozityviausiai visus veiksnius vertino dantų technolo-
gijos, burnos higienos, farmakotechnikos, odontologinės 
priežiūros ir socialinio darbo studijų programų apklaustieji 
studentai. Praktikos vadovo (mentoriaus) ar kitų darbuo-
tojų pagalbą, kuomet iškilus problemai galėjo konsultuo-
tis, įverčių balų vidurkiai aukšti (nuo V=4,65 iki V=4,74, 
standartinis nuokrypis nuo SN=0,33 iki SN=0,74). Savo 
pasitenkinimą praktika, minėtų studijų programų apklaus-
tieji studentai vertino taip pat palankiai, tai rodo įverčių vi-
durkiai (nuo V=4,21 iki V=4,50), standartiniai nuokrypiai 
(nuo SN=0,30 iki SN=1,81). Praktikos vadovo (mentorius) 
pagalbą atliekant praktikos programoje numatytą savaran-
kišką darbą, dantų technologijos, burnos higienos, farma-
kotechnikos, odontologinės priežiūros ir socialinio darbo 
studijų programų respondentai įvertino kiek menkiau, įver-
čių balų vidurkiai nuo V=3,94 iki V=4,56, o standartiniai 
nuokrypiai nuo SN=0,77 iki SN=1,06, pasiskirstę labai pla-
čiai rodo respondentų nuomonės įvairovę. Nepalankiausiai 
visus veiksnius įvertino biomedicinos diagnostikos, ben-
drosios praktikos slaugos, kosmetologijos ir kineziterapijos 
studijų programų respondentai. Praktikos vadovas (mento-
rius) mažiausiai domėjosi savarankiško darbo atlikimu ar 
teikė dalykinę informaciją bendrosios praktikos slaugos 
studijų programos apklaustiesiems studentams (V=3,30, 
SN=1,56), mažiausiai, baigiamosios praktikos metu, įgyta 
patirtimi patenkinti biomedicinos diagnostikos studijų pro-
gramos respondentai (V=3,55, SN=1,06).

Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad biomedi-
cinos srities ir socialinio darbo studijų programų apklaus-
tieji studentai palankiausiai vertino praktikos vadovo (men-
toriaus) ar kitų darbuotojų pagalbą, kuomet iškilus proble-
mai galėjo su jais konsultuotis. Nagrinėjant respondentų 

2 pav. Praktikos vertinimo įverčių balų vidurkių reitingas pagal stu-
dijų pobūdį
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nuomonę pagal studijų programų pobūdį, nustatyta, kad 
bendrosios praktikos slaugos studijų programos respon-
dentams praktikos vadovas (mentorius) mažiausiai padėjo 
ar domėjosi savarankiško darbo atlikimu, o biomedicinos 
diagnostikos studijų programos apklaustieji studentai, at-
likus baigiamąją praktiką, buvo mažiausiai patenkinti savo 
praktine patirtimi.

Siekiant išsiaiškinti, kaip statistiškai reikšmingai sieja-
si kintamieji: galimybė konsultuotis su praktikos vadovu 
(mentoriumi), praktikos vadovo (mentoriaus) pagalba ir 
domėjimasis respondentų atliekamu savarankišku darbu, 
su respondentų pasitenkinimu praktika, panaudotas dis-
persinės analizės ANOVA testas. 3 paveiksle pateiktas 
apklaustųjų biomedicinos srities ir socialinio darbo stu-
dijų programų studentų nuomonės balų vidurkių ryšys, 
vertinant respondentų pasitenkinimą praktine patirtimi su 
galimybe konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi), 
praktikos vadovo (mentoriaus) pagalba ir domėjimasis res-
pondentų atliekamu savarankišku darbu. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad respondentų pasitenkini-
mą praktine patirtimi, atlikus baigiamąją praktiką, stipriau-
siai sąlygojo praktikos vadovo (mentoriaus) sudaryta gali-
mybė konsultuotis (p = 0,00). Kuo pozityviau respondentai 
vertina galimybę konsultuotis su praktikos vadovu (men-
toriumi), tuo labiau jie sulaukė dėmesio atliekant prakti-
kos programoje numatytas savarankiškas užduotis, galėjo 
pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus. Apklaus-
tieji studentai išgyvena didesnį pasitenkinimą baigiamo-
sios praktikos metu, kai jaučia visavertę praktikos vadovo 
(mentoriaus) paramą. K. Adams ir kt. ( 2006) pažymi, kad 
darbo vietoje vykstant sąveikai (interakcijai) žmonės lygi-
na save ar išskiria save iš kitų profesinės grupės narių, vys-
tosi teigiamas ar neigiamas profesinis identitetas (1).

Dar vienas svarbus veiksnys suponuojantis praktikos 
realizavimo kokybę, individualizuotos ir grupinės prakti-
kos priežiūros modelio pasirinkimas. M. Saarikoski (2003) 
nagrinėjo individualizuotos ir grupinės praktikos priežiūros 
modelius slaugoje ir nustatė, kad neženkliai pozityviau res-
pondentai vertina individualizuotą praktikos vadovo (men-
toriaus) paramą įvairiais praktinio mokymo aspektais (10). 
4 paveiksle pateikta biomedicinos srities ir socialinio darbo 
studijų programų apklaustųjų studentų nuomonė vertinant 
praktikos vadovo (mentoriaus) paramą ir domėjimąsi sava-
rankiško darbo atlikimu, galimybę konsultuotis ir pasiten-
kinimą praktika, praktikos vadovams (mentoriams) globo-
jant vieną ar keletą studentų. Tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad pusė (53,3%) respondentų individualiai bendravo su 
praktikos vadovu (mentoriumi), kita pusė (46,7%) teigė, 
kad jų praktikos vadovas (mentorius) dirbo su keliais prak-
tikantais. Didžioji dalis respondentų visus veiksnius ver-
tina ženkliai pozityviau tuomet, kai buvo individualizuota 
praktikos priežiūra. Respondentai itin pozityviai (96,0%) 
įvertino savo pasitenkinimą baigiamąja praktika, rastas 
statistiškai reikšmingas skirtumas (p = 0,05) tarp grupinės 
priežiūros. Praktikos metu iškilus problemai, galimybę 
konsultuotis, didžioji dalis apklaustųjų sulaukę individua-
lios (96,0%) ar grupinės (94,0%) praktikos priežiūros, ver-
tino labai palankiai, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
vertinimų nerasta (p = 0.42). Praktikos vadovo (mento-
riaus) paramą ir domėjimąsi savarankiško darbo atlikimu, 
tuomet kai sulaukė individualios praktikos vadovo (men-
toriaus) priežiūros, kiek daugiau nei aštuoni dešimtadaliai 
(84,0%) respondentų vertino pozityviai, grupinės priežiū-
ros metu, tik septintadalis (70,0%) respondentų palankiai 
atsiliepė apie šį veiksnį, rastas statistiškai reikšmingas skir-
tumas (p = 0,01). Pasak A. Budėjienės (2009), praktikos 

3 pav. Respondentų pasitenkinimas praktika įverčių balų vidurkių 
ryšys su praktikos vadovo pagalba teikiant konsultacijas ir domintis 
savarankiško darbo atlikimu

4 pav. Praktikos vadovų (mentorių) individualios ir grupinės prie-
žiūros sąryšis su praktikos vadovo pagalba, galimybe konsultuotis ir 
studentų pasitenkinimu praktika
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vadovai (mentoriai), bendradarbiaujantys su studentais, pa-
žymi grįžtamojo ryšio svarbą, kuris suteikia galimybę kartu 
analizuoti ir aptarti vykdomas veiklas, galimybę pamatyti, 
ką reiktų keisti ir pan. (3).

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad baigiamosios prakti-
kos metu biomedicinos srities ir socialinio darbo studijų 
programų apklaustieji studentai, sulaukusieji individualios 
praktikos priežiūros, palankiau vertino galimybę konsul-
tuotis su praktikos vadovais (mentoriais), kurie jais labiau 
domėjosi, padėjo atliekant savarankišką, praktikos progra-
moje numatytą darbą, o apklaustųjų studentų pasitenkini-
mas praktika buvo didesnis nei respondentų, kurių praktikų 
vadovai (mentoriai) prižiūrėjo/globojo keletą studentų.

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad di-
džioji dalis apklaustųjų biomedicinos srities ir socialinio 
darbo programų studentų baigiamosios praktikos metu itin 
palankiai vertino praktikos vadovo (mentoriaus) pagalbą, 
galimybę konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi) 
ar kitais praktikais. Praktikos vadovo (mentoriaus) di-
džiausios pozityvios pagalbos sulaukė ir esant reikalui ga-
lėjo konsultuotis visi dantų technologijos, burnos higienos, 
akušerijos, farmakotechnikos ir socialinio darbo studijų 
programų apklaustieji studentai.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad penktadalis apklaustųjų 
biomedicinos srities ir socialinio darbo studijų programų 
studentų nesulaukė iš praktikos vadovo (mentoriaus) vi-
savertės pagalbos, dalykinės informacijos, studentams at-
liekant praktikos programoje numatytas savarankiškas už-
duotis. Pagal studijų programos pobūdį, praktikos vadovo 
(mentoriaus) dėmesio ir dalykinės informacijos, atliekant 
praktikos programoje numatytas savarankiškas užduotis, 
gavo didžioji dalis dantų technologijos ir farmakotechnikos 
studijų programų apklaustųjų studentų. Net keturi dešim-
tadaliai bendrosios praktikos slaugos ir trečdalis kinezite-
rapijos apklaustųjų studentų nesulaukė praktikos vietose, 
praktikos vadovo (mentoriaus) pagalbos atliekant savaran-
kiškos užduotis, negavo dalykinės informacijos. Praktikos 
vadovai (mentoriai) labai svarbūs praktinio mokymo daly-
viai, jie studentams padeda planuoti ir organizuoti prakti-
kos veiklas. Su jais praktikantas aptaria praktikos tikslus, 
sudaro asmeninį praktikos atlikimo planą, reikalui esant 
gauna pagalbą, grįžtamąjį ryšį, padeda reflektuoti praktinę 
patirtį. 

IŠVADOS
1. Didžioji dalis apklaustųjų biomedicinos srities ir so-

cialinio darbo programų studentų, baigiamosios praktikos 
metu itin palankiai vertino praktikos vadovo (mentoriaus) 
paramą, galimybę konsultuotis su praktikos vadovu (men-
toriumi) ar kitais praktikais. Iš praktikos vadovų (mentorių) 

didžiausios pozityvios pagalbos sulaukė ir iškilus proble-
mai galėjo konsultuotis visi dantų technologijos, burnos 
higienos, akušerijos, farmakotechnikos ir socialinio darbo 
studijų programų apklaustieji studentai. 

2. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad kas penktas biomedi-
cinos srities ir socialinio darbo studijų programų apklausta-
sis studentas dėl praktikos vadovo (mentoriaus) nesidomė-
jimo savarankišku darbu, dalykinės informacijos neteikimo 
negalėjo kokybiškai atlikti praktikos programoje numatytų 
savarankiškų užduočių. Praktikos vadovo (mentoriaus) pa-
galba svarbi ne tik atliekant su savarankišku darbu susiju-
sias užduotis, bet ir skatina studento pasitikėjimą savimi, 
padeda tinkamai pasirengti profesinei veiklai bei konstruoti 
teigiamą profesinę elgseną.

3. Rasti koreliaciniai ryšiai tarp kintamųjų leidžia daryti 
prielaidas, kad kuo palankiau respondentai, realizuodami 
baigiamąją praktiką, vertina praktikos vadovo (mentoriaus) 
paramą ir galimybę konsultuotis, tuo labiau jie sulaukė 
praktikų visavertės pagalbos, dėmesio ir galėjo tinkamai 
atlikti praktikos programoje numatytas savarankiškas už-
duotis. 

4. Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad prakti-
kos metu su studentais individualiai ir pastoviai visą prak-
tikos laiką dirbantis vienas praktikos vadovas (mentorius) 
geriau pažintų studentą, žinotų, kokių gebėjimų jam trūks-
ta, teiktų grįžtamąjį ryšį, padėtų reflektuoti patirtį, užtikrin-
tų praktinio mokymo/si kokybę,
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PRACTICE MENTOR‘S SUPPORT FOR STUDENTS IN REALI-
ZING FINAL PRACTICE: STUDENTS‘ POINT OF VIEW ANALYSIS

Ramutė Rimkienė, Danguolė Grūnovienė, Julius Dovydaitis
Summary
Key words: practice mentor, practical training, the final practice, qu-

ality of practical learning / teaching.
Colleges, being the part of the higher education system, are basing 

studies on the principle of theory and practical training unity. In biomedi-
cal field and social work education programs, practical training/learning 
accounts for almost half of the total studies time, most of which is reali-
zed at various health care, social services or other institutions. The par-
ticipation and support of practice mentors in practical training process, 

ensure adequate students‘ theoretical knowledge application in practice, 
practical skills acquisition and help to adapt in professional field. To en-
sure the practical training/learning quality, it is necessary to evaluate and 
measure the quality of practical training and the effectiveness of mentors‘ 
support for the students.

The aim of the study – to reveal the effectiveness of practice mentor‘s 
support for students in realizing the final practice.

The study included 286 X college final year students of biomedical 
field and social work education programs. The survey was carried out in 
2011/2012 academic years spring semester, and social work, midwifery 
and general nursing study programs students were surveyed in 2011/2012 
academic years fall semester, after the final and specialization practices. 
The results revealed that during the final practice, the vast majority of sur-
veyed biomedical field and social work programs students, rated practice 
mentor‘s help especially high, and could consult if any problem arose. The 
analysis of the results by the study programs has shown, that all dental 
technology, oral hygiene, midwifery, pharmacy and social study programs 
respondents received the maximum positive support from practice mentor 
and could have a consultation if needed. Interviewed students experience 
a more satisfying final practice when they have a feeling of a full practi-
ce mentor‘s support. Respondents who received individual practice care, 
rated the access to practice mentor‘s consultation more favourably, they 
felt that they received more attention and were helped with their indepen-
ded work set in their practice program. Surveyed students with individual 
practice care felt higher satisfaction with their practice than the respon-
dents those practice mentors took care of several students.
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