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Pedagoginės praktikos paskirtis – padėti būsimajam pedagogui įgyti 

praktiniam pedagoginiam darbui reikalingų profesinės kompetencijos bei patirties, 

remiantis sudarytomis galimybėmis nustatytą laikotarpį dirbti praktinį pedagogo darbą ar 

vykdyti atskiras pedagogo profesinės veiklos funkcijas, padedamam mentoriaus ir 

praktikos vadovo. Pedagoginė praktika grindžiama aukštosios mokyklos ir praktikos 

mokyklos bendradarbiavimu. Pedagoginei praktikai keliami tikslai ir uždaviniai, 

praktikos metu atliekamos konkrečios užduotys derinamos dalyvaujant praktikantui, 

mentoriui ir praktikos vadovui. Pedagoginė praktika grindžiama aukštosios mokyklos ir 

praktikos mokyklos bendradarbiavimu.  

Universiteto,  praktikos mokyklos ir pedagoginę praktiką atliekančio 

studento teisės bei pareigos apibrėžiamos trišale praktinio mokymo sutartimi, kuri 

sudaroma 3 egzemplioriais pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. ISAK-432 patvirtintą pavyzdinę formą, pritaikytą VU. Trišalė praktikos 

sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau, kaip iki praktikos pradžios ir įsigalioja pirmąją 

praktikos dieną. Trišalė praktikos sutartis galioja visą praktikos atlikimo laikotarpį ir gali 

būti nutraukta tik trišalėje sutartyje numatytais atvejais arba visų šalių susitarimu, esant 

rimtai ir motyvuotai priežasčiai bei gavus fakulteto dekano leidimą; 

Praktikų nuostatai sudaryti remiantis Vilniaus universiteto praktikos 

reglamentu, Pedagogų rengimo reglamentu, Pedagogų kompetencijos aprašu.  

Pedagoginių praktikų laiką, datas, tikslus ir studentams keliamus uždavinius 

nustato Matematikos ir informatikos mokymo studijų programos komitetas. Pedagoginę 

praktiką organizuoja, prižiūri ir vertina Matematikos ir informatikos metodikos katedra.  

Pedagoginės praktikos tema ir uždaviniai turi būti įrašyti į trišalės praktikos 

sutarties 2.2.punktą ir patvirtinti institucijos ir VU MIF praktikos vadovų parašais. 

Matematikos ir informatikos mokymo pirmosios pakopos studijų programos 

studentai atlieka tris pedagogines praktikas: antrajame semestre (6 kreditai), septintajame 

semestre (9 kreditai) ir aštuntajame semestre (15 kreditų).     

  Pagal studijų programoje „Matematikos ir informatikos mokymas“ 

numatytą pedagoginei praktikai skirtų kreditų skaičių studento užimtumas mokykloje turi 

neviršyti 18 pamokų per savaitę. 

 

 

 

 

 

 

 



 PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS I 

NUOSTATAI 

 

Bakalauro studijų programa - 

Matematikos ir informatikos mokymas 

I kursas 2 semestras – Pedagoginė praktika 1, (6 kreditai.) 

 

 

1. Praktiką atliekančio studento vaidmuo yra stebėtojas ir pedagogo asistentas.  

Pedagoginė praktika organizuojama  gimnazijose,  vidurinėse arba pagrindinėse 

mokyklose. Pedagoginei praktikai vadovauja praktikos vadovas – Matematikos ir 

informatikos katedros dėstytojas. Mokykloje studento praktikai vadovauja 

praktikos vadovas – mokytojas.  

2. Studento užduotis pirmosios pedagoginės praktikos metu – ugdytis praktines 

bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas asistuojant 

pedagogui. Praktikos metu studentas turi siekti kaupti profesinės veiklos praktinį 

patyrimą derinant teorines žinias ir ugdymo praktiką.  

3. Atlikę pirmąją pedagoginę praktiką, studentai žinos ir supras pagrindinius 

pamokos ugdymo proceso planavimo ypatumus, pagrindinius mokymuisi 

palankios mokinį motyvuojančios aplinkos kūrimo ypatumus,  tradicinių ir 

aktyviųjų mokymo/si metodų, formalaus ir neformalaus vertinimo taikymo 

paskirtį. 

4. Pirmosios pedagoginės praktikos paskirtis - skatinti būsimo pedagogo profesinę 

motyvaciją, ugdyti atsakomybę už savo veiklą. 

5. Praktikantai susipažįsta su matematikos bei informatikos mokymo programomis, 

vadovėliais, mokymo priemonėmis, stebi mokytojų vedamas pamokas, mokosi 

planuoti ir analizuoti pamokas. Atsiskaitymui studentai turi parašyti bent dviejų 

stebėtų užsiėmimų (pamokų) analizę. 

6. Praktikantai turi vesti pedagoginės praktikos dienoraštį, kuriame aprašomos 

stebėtos pamokos, studentas aprašo savo pastebėjimus, apibūdina ir reflektuoja 

mokymosi aplinkas, mokymosi priemones, mokytojo ir klasės auklėtojo 

pagrindines veiklos sritis, profesinės veiklos ypatumus. Dienoraštyje praktikos 

vadovai įrašo praktikos įvertinimą 10 balų skalėje. 

7. Pasibaigus praktikai, praktikantas turi parengti ataskaitą. Joje išdėstoma praktikos 

eiga, apibūdinama mokymo įstaiga, kurioje jis dirbo.  

8. Pedagoginės praktikos dienoraštį, stebėtų pamokų analizę, ataskaitą ir 

mokyklos praktikos vadovo atsiliepimą apie praktiką (su įvertinimu 10 balų 

skalėje) reikia pristatyti į Matematikos ir informatikos metodikos katedrą per dvi 

savaites pasibaigus praktikai. Išnagrinėjęs studento pateiktą medžiagą ir 

atsižvelgęs į mokyklos praktikos vadovo atsiliepimą, pedagoginės praktikos 

galutinį įvertinimą nustato praktikos vadovas.  

 

 

 

 



Bakalauro studijų programa - 

Matematikos ir informatikos mokymas 

IV kursas 7 semestras – Pedagoginė praktika II (9 kreditai) 

 

 

 

 PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS II 

NUOSTATAI 

 

1. Praktiką atliekančio studento vaidmuo yra pedagogo asistentas, dirbantis 

padedamas patyrusio mokytojo – mentoriaus. Pedagoginė praktika organizuojama  

gimnazijose, vidurinėse arba pagrindinėse mokyklose. 

2. Pedagoginei praktikai vadovauja praktikos vadovas – Matematikos ir 

informatikos katedros dėstytojas. Mokykloje studento praktikai vadovauja 

praktikos vadovai – mokytojai (mentoriai): matematikos dalyko mokytojas ir 

informacinių technologijų dalyko mokytojas. Matematikos dalyko mentorius turi 

turėti ne žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, o 

informacinių technologijų mokytojas – ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją.  

3. Antrosios pedagoginės praktikos paskirtis – tobulinti būsimo pedagogo praktines 

bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas. Praktikos 

metu studentas turi gilinti praktinį patyrimą derinant teorines žinias ir ugdymo 

praktiką, vystyti savo, kaip būsimo pedagogo praktines profesines kompetencijas 

vykdant ugdomąją veiklą  globojant mentoriui, ugdyti(is) vertybines nuostatas, 

orientuotas į pedagogo profesinę karjerą. 

4. Atlikęs antrąją pedagoginę praktiką, studentas žinos ir supras ugdymo proceso 

planavimo pagrindus, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo 

edukacinėje praktikoje didaktinius pagrindus,  klasės vadovo veiklų problematiką 

ir specifiką.  

5. Praktikos metu studentai turi stebėti ir analizuoti mokyklos mokytojų vedamas 

matematikos (5 – 7), informatikos (4 – 5) ir kitų dalykų (4 – 5)  pamokas; aprašyti 

3 - 5 pasirinktas stebėtas pamokas vertinant jas aktyvaus mokymo(si) metodų 

naudojimo, mokymosi bendradarbiaujant, informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimo, pagalbos mokiniams teikimo, klasės valdymo požiūriu. 

Atsiskaitymui studentas pateikia 3 – 5 stebėtų pamokų aprašymus.  

6. Studentas kartu su mentoriumi parengia 3 matematikos ir 2 informatikos pamokų 

detalius planus. Atsiskaitymui jis turi juos pateikti katedrai. 

7. Stebint mentoriui, studentas praveda dvi įskaitines matematikos ir dvi įskaitines 

informacinių technologijų pamokas, parašo jų detalius planus bei savo refleksiją. 

Refleksijoje nurodo, kaip mokytojas padėjo planuojant pamoką,  ar pravestose 

pamokose mokiniai aktyviai dirbo, ar gebėjo savarankiškai atlikti užduotis, ar 

tinkamai pamokose buvo naudojamos informacinės technologijos, ar buvo 

racionaliai išnaudotas pamokos laikas, ar kilo klasės valdymo problemos.  

Katedrai studentas pateikia įskaitinių pamokų planus,  vestų pamokų refleksiją ir 

mentoriaus atsiliepimą, kuriame mentorius įvertina studento darbą pamokoje 10 

balų sistemoje.  



8. Kartu su mokytoju ir klasės vadovu praveda edukacinį matematikos ir 

informatikos renginį ir parengia jo aprašymą.  

9. Praktikantai turi vesti pedagoginės praktikos dienoraštį, kuriame aprašoma 

studento veikla mokykloje, reflektuojamos stebėtos ir savarankiškai vestos 

pamokos, edukacinis renginys, įvertinama įgyta patirtis. Dienoraštyje praktikos 

vadovas (mentorius) įrašo praktikos įvertinimą 10 balų skalėje. 

10. Pedagoginės praktikos dienoraštį, stebėtų pamokų analizę, parengtus pamokų 

detalius planus, savarankiškai vestų pamokų detalius planus ir jų refleksiją, 

edukacinio renginio aprašymą, ir mokyklos praktikos vadovo atsiliepimą apie 

praktiką (su įvertinimu 10 balų skalėje) reikia pristatyti į Matematikos ir 

informatikos metodikos katedrą per dvi savaites pasibaigus praktikai.  

11. Pedagoginės praktikos rezultatai aptariami bendrame praktikos vadovų ir studentų 

susirinkime, kuriame studentai trumpai pristato savo pedagoginės praktikos 

rezultatus, pateikia savo pastabas, išklauso praktikos vadovų nuomonės. 

Atsižvelgiant į šio aptarimo rezultatus, fakulteto praktikos vadovai įvertina 

studento pedagoginę praktiką.  

 

 

 

Bakalauro studijų programa - 

Matematikos ir informatikos mokymas 

IV kursas 8  semestras – Pedagoginė praktika III (15 kreditų) 

 

 

PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS III 

NUOSTATAI 

 

1. 1. Praktiką atliekančio studento vaidmuo yra stebimas mentoriaus ir (ar) praktikos 

vadovo savarankiškai atliekantis pedagoginį darbą asmuo. Pedagoginė praktika 

organizuojama  gimnazijose, vidurinėse arba pagrindinėse mokyklose. 

2. Pedagoginei praktikai vadovauja praktikos vadovas – Matematikos ir 

informatikos katedros dėstytojas. Mokykloje studento praktikai vadovauja 

praktikos vadovai – mokytojai (mentoriai): matematikos dalyko mokytojas ir 

informacinių technologijų dalyko mokytojas. Matematikos dalyko mentorius turi 

turėti ne žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, o 

informacinių technologijų mokytojas – ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją.   

3. Trečiosios pedagoginės praktikos paskirtis – tobulinti savarankiškai profesinei 

veiklai būtinas bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias 

kompetencijas.  

4. Studentas, atlikęs trečiąją pedagoginę praktiką, turi gebėti kūrybiškai taikyti 

įgytas teorines žinias ir patirtį savarankiškai dirbant pedagoginį darbą, 

savarankiškai siekti pedagogo profesinio meistriškumo.  

5. Stebint mentoriui, studentas praveda mažiausiai penkias įskaitines pamokas (bent 

tris matematikos ir bent dvi informatikos), parašo jų detalius planus bei savo 



refleksiją. Refleksijoje nurodo, kaip mokytojas padėjo planuojant pamoką,  ar 

pravestose pamokose mokiniai aktyviai dirbo, ar gebėjo savarankiškai atlikti 

užduotis, ar tinkamai pamokose buvo naudojamos informacinės technologijos, ar 

buvo racionaliai išnaudotas pamokos laikas, ar kilo klasės valdymo problemos.  

Katedrai studentas pateikia įskaitinių pamokų planus,  vestų pamokų refleksiją ir 

mentoriaus atsiliepimą, kuriame mentorius įvertina studento darbą pamokoje 10 

balų sistemoje.  

6. Ruošiantis įskaitinėms pamokoms, studentas  turi pravesti bent po 2 bandomąsias 

pamokas, kuriose susipažintų su klasės mokinių pasiekimų lygiu, su mokomąja 

medžiaga, su pamokos vieta bendroje kurso striktūroje.  Pageidautina, kad 

bandomosios ir įskaitinės pamokos sudarytų vieningą temos dalį, kad studentas ir 

mentorius galėtų pamatyti ir įvertinti studento vestose pamokose mokinių įgytas 

kompetencijas.  

7. Savarankiškai pasiruošia ir praveda edukacinį matematikos ir informatikos renginį 

ir parengia jo aprašymą.  

8. Praktikantai turi vesti pedagoginės praktikos dienoraštį, kuriame aprašoma 

studento veikla mokykloje, reflektuojamos bandomosios ir savarankiškai vestos 

pamokos, edukacinis renginys, įvertinama įgyta patirtis. Dienoraštyje praktikos 

vadovas (mentorius) įrašo praktikos įvertinimą 10 balų skalėje. 

9. Pedagoginės praktikos dienoraštį, savarankiškai vestų pamokų detalius planus 

ir jų refleksiją, edukacinio renginio aprašymą, ir mokyklos praktikos vadovo 

atsiliepimą apie praktiką (su įvertinimu 10 balų skalėje) reikia pristatyti į 

Matematikos ir informatikos metodikos katedrą per dvi savaites pasibaigus 

praktikai.  

10. Pedagoginės praktikos rezultatai aptariami bendrame praktikos vadovų ir studentų 

susirinkime, kuriame studentai trumpai pristato savo pedagoginės praktikos 

rezultatus, pateikia savo pastabas, išklauso praktikos vadovų nuomonės. 

Atsižvelgiant į šio aptarimo rezultatus, fakulteto praktikos vadovai įvertina 

studento pedagoginę praktiką.  
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