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Vilniaus universitetas dalyvaudamas 

EdTech projekte organizuos 

Informatikos mokomojo dalyko 

studijas 50-čiai mokytojų

2022 – 2024 metais.

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijomis siekiama 

papildyti aukštojoje mokykloje įgytą pedagogo kvalifikaciją, 

stiprinti skaitmeninę kompetenciją ir suteikti informatikos 

dalyko žinių bei gebėjimų, būtinų norint dirbti 

ugdymo įstaigose informatikos mokytoju.



Bendrieji reikalavimai 
pareiškėjams:

 Aukštasis išsilavinimas

 Pedagogo kvalifikacija

Prioritetas bus teikiamas 
gamtos ir technologijų dalykų 
mokytojams.

Į studijas stojantieji kviečiami 
konkurso būdu pagal konkursinį 
balą.

Balas skaičiuojamas pagal 
formulę: 

BD+PP

BD – bakalauro darbo, PP –
pedagoginės praktikos įvertinimo 
aritmetinis vidurkis.  

Elektroninių paraiškų 
teikimas –

gegužės 25 – liepos 5 

Apie atrankos rezultatus 
pretendentus informuosime 
liepos 11 dieną paraiškoje 

nurodytu el.paštu. 

Priėmimas į Informatikos 

mokomojo dalyko studijas



Pirmoji sesija (2022)

Paskaitų sesija 

Rugsėjo 15 – lapkričio 30

Atsiskaitymo sesija

gruodžio 1 - 14 

Antroji sesija (2023)

Paskaitų sesija 

vasario – balandžio

Atsiskaitymo sesija

gegužės  2 - 15

Studijų baigimas ir 
pažymėjimų teikimas -

gegužės – birželio mėn.

Informatikos mokomojo 

dalyko studijų organizavimas



Studijų organizavimas

Su darbu derančios studijos

 Studijų laikas:

darbo dienomis 14:00 - 20:00 

šeštadieniais      10:00 - 14:00

 Studijos vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje.

 Paskaitų vaizdo įrašai ir kita studijų medžiaga bus patalpinta 
virtualioje mokymosi aplinkoje.

 Galimybė įskaityti anksčiau studijuotus dalykus, jeigu jų turinys 
ir apimtis sutampa su programos dalykais.

 VU bibliotekos elektroninės paslaugos.



Studijų baigimas 

Baigusieji Informatikos mokomojo dalyko modulio programą gaus:

 pažymėjimą liudijantį apie patobulintą skaitmeninę kompetenciją bei įgytas 
informatikos mokomojo dalyko žinias bei gebėjimus, suteikiančius teisę 
dirbti informatikos mokytoju; 

 Akademinę pažymą apie studijuotus dalykus.



Studijų programa parengta, 
atsižvelgiant į naujausią
informatikos bendrąją 
programą 1-8 ir I-IV 
klasėms. 

1 semestras

 Informatikos didaktika

 Praktinė informatika

 Blokinis programavimas

 Procedūrinis programavimas

 IT paslaugų vadyba

 Įvadas į kompiuterių 
architektūrą

Informatikos mokomojo 

dalyko studijų turinys

2 semestras

 Objektinis programavimas

 Programavimas Python

 Kompiuterinės grafikos 
elementai

 Įvadas į duomenų tyrybą ir 
mašininį mokymąsi

 Informacijos kodavimo ir 
kriptografijos algoritmai

 Interneto technologijos



Informatikos didaktika 

Informatikos didaktikos dalyku 
siekiama suteikti žinių ir įgūdžių:

 kaip mokyti informatikos įvairiose 
klasėse;

 kaip parinkti ir naudoti įvairius 
metodus ir ugdymo technologijas; 

 kaip dirbti su įvairiomis mokinių 
grupėmis (specialaus ugdymo ar 
itin gabiais).



Įvadas į kompiuterių architektūrą 

Dalyko dėstymo metu suteikiamos 
pagrindinės žinios apie:

 kompiuterių architektūrą; 

 kompiuteryje vykstančius procesus; 

 procesams realizuoti skirtus 
pagrindinius kompiuterio įtaisus ir jų 
projektavimo principus. 

Klausantieji gebės:

 taikyti įgytas žinias praktikoje;

 laisvai ir tikslingai operuoti 
kompiuterių architektūros 
sąvokomis; 

 programuoti Assembler
programavimo kalba.



Praktinė informatika 

Naudojami įrankiai:

 Microsoft Excel

 Microsoft Access

Studijuodami šį dalyką pedagogai:

 pagilins duomenų tvarkymo 
skaitmeniniais įrenginiais žinias;

 gebės spręsti duomenų apdorojimo 
užduotis, taikydami skaičiuoklių 
teikiamas priemones;

 susipažins su duomenų bazių 
projektavimo principais.



Blokinis programavimas 

Klausydami šį kursą pedagogai:

 susipažins su pagrindinėmis blokinio 
programavimo sąvokomis, principais ir 
technologijomis;

 išmoks kurti programėles;

 išmoks rašyti scenarijus mikrovaldikliui, 
naudojant blokinio konstravimo aplinką.



Procedūrinis programavimas 

 Dalykas skirtas įsisavinti programavimo 
pagrindus C kalbos pagrindu, kuri yra viena 
įtakingiausių ir viena populiariausių 
programavimo kalbų istorijoje.

 Dėl savo specifikos C kalba itin tinka 
mokymuisi, nes ne tik įgalina nepaviršutinį 
programinio kodo suvokimą, bet ir leidžia vėliau 
efektyviai mokytis kitų programavimo kalbų.



Objektinis programavimas 

 Dalykas skirtas įsisavinti objektiškai orientuoto 
mąstymo principus ir gebėti juos taikyti, rašant 
programas objektinį programavimą 
palaikančiomis (C++/Java) programavimo 
kalbomis.



Kompiuterinės grafikos elementai

Klausydami šį kursą pedagogai:

 susipažins su pagrindinėmis 
kompiuterinės grafikos sąvokomis, 
algoritmais  ir technologijomis;

 išmoks rašyti C/C++/Javascript kodą, 
generuojantį vaizdus ir animaciją;

 išmoks dirbti su populiariomis 
nemokamomis grafikos rengyklėmis bei 
3D modeliavimo programomis.



Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį 
mokymąsi

Dalyku siekiama, kad pedagogai:

 įgytų žinių apie mašininį mokymąsi, 
duomenų tyrybą ir vizualizavimą;

 susipažintų su daugiamačių duomenų 
vizualizavimo galimybėmis;

 ugdytų gebėjimą vizualiai tirti ir 
interpretuoti duomenis; 

 suprastų ir analizuotų sudėtingus 
duomenų tyrybos uždavinius.



Interneto technologijos

Kurse:

 pateikiamos svarbiausios žinios apie 
internetą, interneto protokolus, 
elektroninių dokumentų formatus;

 aprašomi interneto svetainių tipai, 
kūrimo principai, priemonės ir valdymas; 

 nagrinėjamas svetainių dizaino kūrimo 
procesas ir principai, dizaino spalvų 
parinkimas.



Dėstytojai

Informatikos modulio programos dėstytojai:

 Naujos informatikos bendrosios programos 1-8 ir I-IV klasėms autoriai.

 Profesoriai.

 Mokytojai, dirbantys Vilniaus universitete ir tuo pačiu Vilniaus 
mokyklose.



Jūratė Petraitienė jurate.petraitiene@fsf.vu.lt

Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro administratorė

Daugiau informacijos -

https://www.fsf.vu.lt/studentams/pedagogines-studijos-visos/modulio-studijos-

pedagogams/informatikos-mokomojo-dalyko-modulis
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