
 

 

PROGRAMA VAIRUOTOJŲ MOKYTOJAMS IR VAIRAVIMO INSTRUKTORIAMS 

EKOVAIRAVIMO INTEGRAVIMAS Į BESIMOKANČIŲJŲ VAIRUOTI MOKYMĄ 
                                      

Mokymų programa skirta vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, rengiantiems lengvųjų 
automobilių vairuotojus. Programos metu supažindinama su esminiais ekovairavimo, kaip šiuolaikinio 
vairavimo, principais ir jų taikymu praktikoje.  
Teorinių ir praktinių mokymų metu įgyjama žinių, kaip vairuotojų rengimo procese efektyviai panaudoti 
ugdomojo vadovavimo metodą bei pritaikyti Vairuotojų ugdymo tikslų (VUT) matricą.  
 
Programa skirta 6 asmenų grupei.   
Mokymo kurso trukmė: 8 val., tame skaičiuje  teorija – 5 val., praktika – 3 val. 
Mokymų laikas: 08.45-18.00 val. 
Mokymų data ir vieta:  bus patikslinta užsiregistravusiems 
 
PROGRAMOS TURINYS 

▪ Ekovairavimas, kaip šiuolaikinis vairavimo stilius.  
▪ „Auksinės ekovairavimo taisyklės" ir jų taikymas praktikoje.  
▪ „Skaitmeninės" kartos mokymo ypatumai.  
▪ VUT (vairuotojų ugdymo tikslų) matrica.  
▪ Ekovairavimo mokymo struktūra vairavimo mokyklose.  
▪ Ugdomasis vadovavimas, kaip mokymo metodas. 

 
Mokymų pabaigoje dalyviai atlieka įgytų mokymo žinių patikrinimo testą (20 klausimų). 
Dalyviams įteikiami pažymėjimai apie įgytas žinias, bendrąsias bei dalykines kompetencijas. 

 
Kaina, mokymams vykstant Vilniuje: 246,00 Eur/asm. + PVM, viso 297,66 Eur/asm. 
Įskaičiuotos kavos pertraukėlės ir pietūs. Praktiniai mokymai vyksta mokymų organizatorių automobiliais. 
Past.: susidarius grupei, mokymai gali vykti ir kitame mieste (kaina būtų tikslinama). 

 
Dėmesio!  
UAB „Ecodriving LT“ mokymų programa „Ekovairavimo diegimas į besimokančiųjų vairuoti mokymą“ 2018 m. kovo 6 d. 
buvo įtraukta į programų, dalinai finansuojamų pagal Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programą „Kompetencijų vaučeris“, registrą. Programos registracijos nr. P17/454.  
Pagal šią programą, įmonė-pareiškėja gali susigrąžinti dalį mokymams išleistų lėšų.  
Sužinoti daugiau apie tai, kam skirta programa „Kompetencijų vaučeris“, o taip pat pateikti prašymą galite čia: 
http://invega.lt/lt/kompetenciju-vauceris/salygos/ 
 
Remiantis interneto svetainėje invega.lt pateikiama informacija, įmonė-pareiškėja galėtų susigrąžinti: 

- labai maža, maža arba vidutinė įmonė – iki 49,984 Eur/asm.,  

- didelė įmonė – iki 43,736 Eur/asm. 

Maksimali pagal priemonę įmonei kompensuojama suma yra 4500 Eur per 12 mėn. nuo prašymo patvirtinimo dienos. 

 

Mokymus veda UAB “Ecodriving LT” lektoriai bei praktinio vairavimo treneriai, įgiję ES reikalavimus 
atitinkančią tarptautinę kvalifikaciją bei daug patirties, mokant vairavimo instruktorius bei egzaminuotojus: 

 
 Artūras Pakėnas – lektorius ir sertifikuotas ekovairavimo instruktorius, 
aktyviai praktikuojantis vairavimo treneris, dirbantis tiek su 
pradedančiaisiais ir sunkiai vairavimą įsisavinančiais vairuotojais, tiek ir su 
autosportininkais.                                                                  

Andrejus Savčenko –                                                                             
lektorius ir sertifikuotas ekovairavimo instruktorius,                                            

itin patyręs saugaus vairavimo bei autosporto treneris.  
Dirba ir su sunkiojo transporto vairuotojais-profesionalais. 

 
 
Dėl dalyvavimo mokymuose kreiptis: 
Vaida Balčiūnienė, UAB „Ecodriving LT“ direktorė 
Mob. tel. +370 687 73005, el. paštas: info@ecodriving.lt 
Daugiau informacijos apie mokymus vairavimo instruktoriams: http://ecodriving.lt/mokymai-instruktoriams/ 
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