
 
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

 

Dalyko kodas: KEFPM009 

Pavadinimas lietuvių kalba: DIDAKTIKA IR HODEGETIKA 

Pavadinimas anglų kalba: DIDACTICS AND MORAL EDUCATION  

Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., 

savarankiškam darbui 88 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 30 AB/18 NB   

Pratybos 18 AB Pasirengimas pratyboms 18 

Konsultacijos 3 NB Individuali užduotis 10 

Egzaminas 3 AB Pasirengimas egzaminui 60 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Profesijos edukologija Privalomas 

 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti žinių apie  bendrąją bei profesinio auklėjimo teoriją ir praktiką, 

ugdyti klasės, grupės vadovo  bei dalyko mokytojo (profesijos mokytojo) gebėjimus.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: pedagogikos pagrindai, psichologijos pagrindai, 

gebėjimas dirbti Moodle aplinkoje. 

Dalyko studijų rezultatai:    

Studento žinios ir supratimas:  

 magistrantai supras mokymo proceso organizavimo mokykloje principus, susipažins su 

pagrindiniais mokymo metodais, mokymo principais; žinos dažniausiai naudojamas 

pamokos organizavimo formas; žinos mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo principus, 

rūšis ir metodus, supras individualaus, grupinio bei frontalinio mokymo ypatumus, 

susipažins su šiuolaikinėmis didaktikos problemomis. 

 magistrantai žinos pagrindinius auklėjimo principus, susipažins su mokinių pažinimo 

metodikomis, su auklėjimo metodais ir priemonėmis; supras auklėjamųjų renginių svarbą 

ugdytiniams, susipažins su klasės vadovo, darbo su tėvais organizavimo ypatumais; 

 demonstruoja žinias ir supratimą studijuojamoje kryptyje, praplečiantį bakalauro lygmenyje 

įgytas žinias ir leidžiantį originaliai vystyti ir/ar taikyti idėjas, dažnai mokslinių tyrimų 

kontekste;  

 



Gebėjimai ir įgūdžiai:  

 Gebės profesionaliai pravesti pamoką, pasirinkti norimą pamokos formą, jam 

tinkančius mokymo metodus, išnaudoti didaktikos principų mokomąją galią, atlikti 

mokymo rezultatų tikrinimą ir vertinimą, gebės organizuoti ugdymo procesą 

mokykloje. 

 gebės organizuoti auklėjamąjį procesą ir atlikti klasės vadovo darbą: gebės pažinti 

auklėtinius naudodamiesi įvairiomis ugdytinių pažinimo metodikomis, supras ir 

gebės įvertinti mokyklinių renginių ugdomąją vertę; gebės bendradarbiauti su 

auklėtinių tėvais ir globėjais.  

 geba taikyti žinias ir supratimą, sugeba spręsti problemas naujoje arba nepažįstamoje 

aplinkoje arba platesnėje (daugiadisciplininėje), su studijų sritimi susijusioje 

aplinkoje;  

 geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, turėdamas ne visą arba ribotą 

informaciją priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus;  

 geba aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas, 

specialistų ir ne specialistų auditorijoms;  

 turi mokymosi įgūdžių, kurie leidžia pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti 

studijas. 

Vertybinės nuostatos:  

meilė vaikams ir kitam žmogui, bendravimas ir bendradarbiavimas, emocinis stabilumas, 

atkaklus tikslo siekimas, demokratinių vertybių puoselėjimas; pagarba bręstančiai asmenybei, 

kūrybiškumas ir savarankiškumas, empatiškumas, pagarba ir tolerancija kito nuomonei, kitam 

tikėjimui, kitos rasės atstovams, socialinė ir etinė pedagogo atsakomybė. 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko sąvokų supratimas ir teisingas jų interpretavimas pratybų ir egzamino metu.  

2. Gebėjimas planuoti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesus, atskirus reiškinius. 

3. Gebėjimas pasirinkti tinkamus mokymo metodus konkrečiai pamokai. 

4. Gebėjimas suprasti mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo principus ir metodus. 

5. Gebėjimas naudotis mokinių pažinimo metodikomis. 

6. Magistranto vertybinės nuostatos dalyko kontekste. 

7. Gebėjimas integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, turint ne visą arba ribotą 

informaciją, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus. 

8. Auklėjimo metodų žinojimas. 

Dalyko turinys: 

   Paskaitos: 48 (30 AB / 18 NB) / 60 val. (kontaktinio darbo apimtys AB / kontaktinio darbo 

apimtys NB / savarankiško darbo apimtys) 

1.  Pagrindinės didaktikos sąvokos. Mokymas – ir asmenybės raida. Mokymas – pagrindinė 

mokyklos veiklos sritis. Mokymo ir mokymosi tikslai. Mokymosi veiksniai. Mokymo 

būdai. Pagrindinės šiuolaikinės didaktikos problemos. ( 3 AB / 3 val.) 

2.  Mokymo/si procesas kaip vieninga sistema. Mokymo vyksmo struktūra. Mokymo proceso 

nuoseklumas ir dėsningumai. Mokymosi sunkumai. (1 AB / 2 NB  / 3 val.) 

3.  Mokymo organizavimo forma – išorinė mokymo proceso struktūra. Mokymo 

organizavimo formų raida. Pamokos esmė ir reikšmė. Pamokos tikslai. Tikslingas mokymo 



būdų bei metodų parinkimas pamokoje. Savarankiškas mokinių darbas pamokoje. 

Kolektyvinio, grupinio ir individualaus darbo derinimas. Edukacinių mokymo priemonių 

tikslingas naudojimas. Mokymo/si kontrolė. Nestandartinės pamokos. (1 AB / 2 NB / 3val.) 

4.  Pagrindiniai didaktikos mokymo/si principai: moksliškumo, vaizdumo, prieinamumo, 

teorijos ir praktikos, sistemingumo ir nuoseklumo, sąmoningumo, išmokimo tvirtumo. (3 

NB / 3 val.) 

5.  Mokymo metodai: samprata ir svarbiausieji jų bruožai. Žodiniai dėstymo metodai. 

Pokalbis. Spausdintų šaltinių naudojimas. Kūrybinių darbų naudojimas. Pratimai ir 

grafiniai darbai. Demonstravimas – stebėjimas. Laboratoriniai ir praktikos darbai. 

Didaktiniai žaidimai. (3 AB / 3 val.) 

6.  Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Tikrinimo esmė ir funkcijos. Tikrinimo ir 

vertinimo principai ir rūšys. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymo rezultatų 

vertinimo problemos. (1 AB / 2 NB  / 3 val.) 

7.  Šiuolaikiniai reikalavimai mokytojui. Mokytojas visuomenėje ir jo socialinės funkcijos. 

Pedagoginio darbo ypatumai. Šiandienos mokytojo profesinės savybės. Mokytojo 

autoritetas. Nuolatinis mokytojo lavinimasis. (3 AB / 3 val.) 

8.  Mokymo vyksmo diagnostika. Mokinių pažangumo kontrolė. Mokymosi pasiekimų 

testavimas. Šiuolaikiniai didaktikos pasiekimai ir tyrimai. (3 AB / 3 val.) 

9. Auklėjamasis pedagoginis susitikimas. Auklėjimo procesas kaip sistema. Auklėjimo 

tikslas. Darnios asmenybės ugdymas. Vertybės – auklėjimo turinys. Dvasingumo ugdymas 

kaip auklėjimo tikslų raiška. Auklėjimo priemonės, metodai: rodomieji, sakytiniai, 

veikdinamieji, stimuliaciniai. (1 AB / 2 NB  / 3 val.) 

10. Auklėjimo organizavimo formos: rodomosios (televizija, spektakliai, parodos, ekskursijos), 

sakytinės (susirinkimai, susitikimai, švenčių minėjimai ir t.t.), nesusirinkiminio pobūdžio 

sakytinės formos (individualūs pokalbiai, formuojamieji pokalbiai, psichopedagoginis 

pokalbis ir kt.), veikdinamosios (nuolatinės, situacinės). Mokinių savivalda. (3 AB / 3 val.) 

11. Vertybių internalizacija. Įsisąmoninta ir neįsisąmoninta vertybių internalizacija. 

Asmenybės pozicija ir jos keitimas. Elgesys ir jo motyvai. Pilietinis ugdymas. Dorinis 

auklėjimas. Socialinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. (3 AB / 3 val.) 

12. Klasės vadovo darbo organizavimas. Pagrindiniai auklėjimo principai: tikslingumo, 

pastabumo ir atjautos, saugos, veiksmingumo, individualumo, kūrybingumo, 

konfidencialumo. Auklėjimo kompleksiškumas. Pedagoginis bendravimas ir santykiai 

auklėjimo procese. (3 NB / 3 val.) 

13. Mokinių pažinimo problema auklėjamojo proceso metu. Mokinių pažinimo metodai ir 

metodikos. Miesto ir kaimo mokyklos klasės charakteristika. Profesinio kryptingumo 

formavimas (3 AB / 3 val.) 

14. Mokinių saviauklos organizavimas. Psichologiniai saviauklos pagrindai. Saviauklos 

turinys. Saviauklos būdai. Vadovavimas saviauklai. (1 AB / 2 NB  / 3 val.) 

15. Užklasinė mokinių veikla. Darbas su tėvais. Šeimoje vykdomi ugdymo uždaviniai. 

Auklėjimo metodai šeimoje. (1 AB / 2 NB  / 3 val.) 

16. Auklėjimo rezultatyvumo kriterijai. Išsiauklėjimo diagnostikos principai. Mokinių 

išsiauklėjimo vertinimas. Auklėjamosios veiklos vertinimas. (3 AB / 3 val.) 

 

Pratybos:18 AB /18 val. (kontaktinio darbo apimtys AB / savarankiško darbo apimtys) 

1. „Mokyklinio renginio auklėjamojo potencialo įvertinimas“ su pristatymu pratybų metu, pagal 

L. Jovaišos pateiktą metodiką. 6 / 6 val.  

2. Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas. 6 / 6val. 

3. Auklėjamosios veiklos planavimas. 6 / 6 val. 

 

Individuali užduotis: 10 val. (savarankiško darbo apimtys)  



Atlikti ugdomąją pamokos analizę, pagal duotą pamokos stebėjimo protokolą. 

Konsultacijos: 3 val. NB (kontaktinio darbo apimtys). Studentai konsultuojami nuotoliu būdu 

Moodle sistemoje. 

 

Dalyko studijų metodai: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, diskusijos, probleminis 

mokymas; medžiagos dėstymas ir aiškinimas, naudojant skaidres.  

Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedinę įrangą. Paskaitų metu studentai 

įtraukiami į diskusijas. Probleminis mokymas organizuojamas sukuriant problemines situacijas, 

kuriose magistrantai turi patys surasti probleminės situacijos sprendimą, demonstruoti žinias ir 

supratimą studijuojamoje kryptyje, praplečiantį bakalauro lygmenyje įgytas žinias ir leidžiantį 

originaliai vystyti ir/ar taikyti idėjas.  

Studentai, studijuojantys ištęstine forma, mokosi mišriuoju būdu, t.y. dalis paskaitų vyksta 

auditorijoje (AB), dalis – nuotoliniu būdu (NB). 

Pratybų darbai atliekami individualiai raštu ir žodžiu. Darbai pristatomas viešai, mokslinių darbų 

kontekste, o magistrantai geba aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas 

išvadas, specialistų ir ne specialistų auditorijoms;  

Individualiai užduočiai studentai privalės stebėti realią pamoką ir ją aprašyti pagal pridedamą 

pamokos stebėjimo protokolą, o magistrantai turės aiškiai ir nedviprasmiškai pateikti logiškas, 

žiniomis pagrįstas išvadas ir apibendrinimus. Šios užduoties tikslas – paruošti magistrantus 

mokomajai praktikai. 

 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų  

kaupiamoji vertinimo sistema.  

Pratybų metu bus vertinama užduoties atlikimo kokybė, gebėjimas pritaikyti teorijas, modelius 

principus ir pan. ir juos pagrįsti. Gebėjimas suprasti ir atpažinti ugdomuosius procesus ir 

reiškinius. 

Egzaminas laikomas raštu. Bus vertinami studentų gebėjimai analizuoti, interpretuoti bei susieti 

teoriją su praktine pedagogo veikla (pvz., pateikiant magistrantui konkrečią pedagoginę situaciją ir 

klausiant, kaip jis pasielgtų?). 

Vertinant individualią užduotį, dėmesys kreipiamas į užduoties atlikimo kokybę, gebėjimą 

analizuoti, atpažinti pamokos struktūrines dalis, magistranto gebėjimą argumentuoti ir apginti savo 

darbo rezultatus, gebėjimą diskutuoti. 

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 40 Semestro eigoje 

Individuali užduotis 20 Semestro pabaigoje 

Egzaminas   40 Egzaminų sesijos metu 

Iš viso: 100  

 

 

 

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais:  

 



Studijų programos rezultatai 

(siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento 

pasiekimų 

vertinimo metodai 

1.  Žinoti ir kritiškai vertinti 

šiuolaikinę ugdymo 

problematiką filosofiniu, 

bendramoksliniu, 

pedagoginiu-psichologiniu 

bei dalykų dėstymo 

metodikų praktinio 

realizavimo aspektais. 

 

1. Žinos klasės vadovo 

pagrindinius darbo 

principus, mokinių 

pažinimo metodikas, 

auklėjimo priemones, 

metodus ir formas;  

2. Žinos didaktikos 

mokslo šiuolaikines 

naujoves, mokymo 

metodus, didaktikos 

principus, įvairias 

mokymo organizavimo 

formas, mokymo 

rezultatų tikrinimo ir 

vertinimo principus, rūšis 

ir metodikas. 

Paskaitų medžiaga 

vizualizuojama 

panaudojant 

multimedinę įrangą. 

Paskaitų metu 

studentai įtraukiami 

į diskusijas. 

Medžiaga taip pat 

studijuojama 

Moodle aplinkoje. 

Bus vertinami 

studentų gebėjimai 

analizuoti, 

interpretuoti bei 

susieti teoriją su 

praktine pedagogo 

veikla (pvz., 

pateikiant 

magistrantui 

konkrečią 

pedagoginę situaciją 

ir klausiant, kaip jis 

pasielgtų). 

 

2. Identifikuoti profesinio 

mokymo ir aukštojo mokslo 

studijose dėstomų dalykų 

turinio metodologines ir 

realizavimo metodikų 

problemas; projektuoti ir 

realizuoti šiuolaikinėmis 

mokslo žiniomis ir 

inovatoriškomis 

edukacinėmis 

technologijomis pagrįstą 

profesinio ir aukštojo mokslo 

ugdymo turinį; identifikuoti 

ir padėti spręsti įvairaus 

amžiaus tarpsnio ugdytinių 

pedagoginio – psichologinio 

turinio problemas bei taikyti 

šiuolaikines švietimo 

vadybos koncepcijas; 

integruotame kontekste 

nuolatos plėtoti 

edukologines, psichologines 

ir profesijos dalyko mokymo 

kompetencijas, 

sureikšminant vertybinio 

ugdymo būtinumą 

nacionalinėje švietimo 

sistemoje. 

Gebės: suprasti 

besimokančiojo būsenas, 

skatinti besimokantįjį 

pažinti save ir adekvačiai 

suvokti savo realias 

galimybes, 

kurti situacijas, kuriose 

ugdytiniai galėtų rinktis ir 

realizuoti savo galimybes 

siekiant prasmės savo 

veikloje;  

projektuoti ir realizuoti 

šiuolaikinėmis mokslo 

žiniomis ir 

inovatoriškomis 

edukacinėmis 

technologijomis pagrįstą 

profesinio mokslo 

ugdymo turinį; 

identifikuoti ir padėti 

spręsti įvairaus amžiaus 

tarpsnio ugdytinių 

pedagoginio – 

psichologinio turinio 

problemas bei taikyti 

šiuolaikines švietimo 

vadybos koncepcijas; 

Pratybų darbai bus 

atliekami 
individualiai raštu 

ir žodžiu. Darbas 

pristatomas viešai. 

 

Pratybų metu bus 

vertinama užduoties 

atlikimo kokybė, 

gebėjimas pritaikyti 

teorijas, modelius 

principus ir pan. ir 

juos pagrįsti. 

Gebėjimas suprasti 

ir atpažinti 

ugdomuosius 

procesus ir 

reiškinius. 

 

 3. Suvokti ir toleruoti 

skirtingus požiūrius į vertybes, 
Supranta statusų, 

vaidmenų, elgsenos, 

Individualiai 

užduočiai studentai 

Vertinant 

individualią užduotį, 



konstruktyviai bendrauti ir 

bendradarbiauti sprendžiant 

įvairias ugdymo bei 

organizacijos kultūros 

problemas, daryti įtakas ir 

poveikius kryptingai pozityviai 

kaitai, skatinti kituose ir savyje 

antreprenerystės, pagrįsto 

lyderiavimo bei tarpkryptinio  

mokslinio bendradarbiavimo 

raiškas. 

4. Argumentuotai ir sklandžiai 

reikšti mintis žodžiu ir raštu, 

pristatyti savo idėjas, dalyvauti 

debatuose, kritiškai vertinti 

savo sprendimus. 

vertybių pasirinkimo ir 

formavimosi 

individualią galimybę. 

Moka dirbti 

individualiai, grupėje ir 

komandoje. Suvokia 

vadovo ir lyderio 

prasmę ir esmę: 
klausytis ir girdėti kitą 

žmogų, 

daryti įtakas ir poveikius, 

bendrauti 

bendradarbiauti, 

vadovauti, lyderiauti, tirti 

grupes ir daryti santykių 

korekcijas, 

įvertinti grupės 

dinaminius procesus, 

vengti stresų, 

frustracijų ir pažinti bei 

valdyti konfliktus 

privalės stebėti realią 

pamoką ir ją aprašyti 

pagal pridedamą 

pamokos stebėjimo 

protokolą. Šios 

užduoties tikslas – 

paruošti magistrantus 

mokomajai praktikai. 

 

dėmesys kreipiamas 

į užduoties atlikimo 

kokybę, gebėjimą 

analizuoti, atpažinti 

pamokos 

struktūrines dalis, 

magistranto 

gebėjimą 

argumentuoti ir 

apginti savo darbo 

rezultatus, gebėjimą 

diskutuoti. 

 

 5. Gebėti dirbti savarankiškai, 

atsakingai, nuolat siekti žinių ir 

mokytis visą gyvenimą. 
6. Gebėti prisiimti atsakomybę už 

įvairius sprendimus, numatyti 

veiklos perspektyvą ir kurti 

strategijas jai realizuoti, formuoti 

adekvačią ugdomąją aplinką.  

bendravimo lygį. 

8. Gebėti kritiškai reflektuoti ir 

vertinti savo asmeninę patirtį, 

elgtis adekvačiai 

bendražmogiškoms 

vertybinėms ir profesinėms 

nuostatoms, tobulinti savo 

asmenybės savybes nuolat 

refleksuojant savo  profesinės 

veiklos rezultatus, ugdytis 

empatiškumą ir percepcinį 

bendravimo lygį. 

Pažįsta save, moka 

pažinti kitus ir sudaro 

sąlygas interakcijoms.  

Žino asmenybės 

determinuotas ir 

dinamines 

charakteristikas. Žino 

asmenybės kryptingumą 

ir jo prasmę. Supranta 

asmenybės raidos 

permanentiškumą ir 

skirtingų galimybių esmę 

bei sėkmingą adaptaciją 

atskiruose raidos 

etapuose. Geba: 

pažinti sugebėjimų 

pradus ir formuoti 

adekvačią aplinką 

sugebėjimams ugdyti, 

nustatyti profesinį 

kryptingumą ir 

asmenybės savybių darną, 

priimti inovatyvius 

sprendimus, 

būti atsakingas, kritiškai 

vertinti savo sprendimus,  

drąsiai išreikšti savo 

argumentuotą nuomonę, 

 

Individuali 

užduotis. 

 
Pratybų darbai 

atliekami 
individualiai raštu 

ir žodžiu. Darbas 

pristatomas viešai. 

 

Paskaitos, 

naudojant 

probleminį 

mokymą, darbą 

grupėse bei 

diskusijos. 

 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 



Batutis O., Gadeikis L. Moksleivių vertybės ir teigiamas požiūris į fizinę saviugdą: formavimas, 

ugdymas. – K.: LKKA, 2009. 

Bitinas Br. Hodegetika. - V.: Kronta, 2004. 

Copley A. Iššūkiai mokykloje. – V.:Tyto alba, 2009. 

Cowley S. Mokymo klinika. - V.:Tyto alba, 2006. 

Jensen E. Tobulas mokymas. – V.:AB OVO, 1999. 

Jovaiša L. Edukologijos pradmenys. - Šiauliai, 2001. 

Jovaiša L. Hodegetika. - V.: Agora, 2004. 

Merkys G. Pedagoginio tyrimo metodologijos pradmenys. – Šiauliai, 1999. 

Mikoliūnienė V. Mokinių pažinimo metodai ir metodikos. - V.: 1995. 

Petty G. Šiuolaikinis mokymas. – V.: Tyto alba, 2006. 

Rajeckas V. Mokymo organizavimas. – K.: Šviesa, 1999.  

Savickytė V. Klasės auklėtojo veiklos planavimo gairės. - Šiauliai,1998. 

Šernas V. Profesinės veiklos didaktika. – V.: Presvika,1998. 
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