Tyrėjų komanda: doc.dr. R.Brazienė, prof.habil.dr.G.Merkys, I.Butenienė, J.Juralevičienė, R.Didžiulienė

1

Anotacija
Šiame taikomojo mokslo kūrinyje pristatoma nauja studentų mokomosios praktikos modelio
koncepcija. Praktikos modelio koncepcijos sukūrimas yra dalinis etapas stambesnio projekto – „Studentų
praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas1“. Minėtą projektą kartu su partneriais iš
universitetų ir kolegijų vykdo Lietuvos savivaldybių asociacija. Kuriamas ir išbandomas praktikų modelis yra
orientuotas į socialinių mokslų specialybių studentus, atliekančius praktiką Lietuvos savivaldos institucijose
(savivaldybių administracijose ir jų padaliniuose).
Studentų praktikos modelio naujai koncepcijai sukurti buvo suburta autorių (ekspertų) grupė,
atstovaujanti skirtingas aukštąsias mokyklas, mokslininkus, studentų praktikų organizatorius ir savivaldybės
ekspertą, turintį didelę darbo patirtį su praktikantais:
 Doc.dr. Rūta Brazienė, projekto vadovė, KTU
 Prof.habil.dr. Gediminas Merkys, KTU
 Jolanta Juralevičienė, praktikų organizatorė, KTU
 Rasa Didžiulienė, studentų paslaugų centro vadovė, Kolpingo kolegija
 Indrė Butenienė, Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotoja
Modelio koncepcija buvo rengiama, remiantis ankstesniu projekto įdirbiu: 1) atliktais praktikos
subjektų - studentų, dėstytojų ir savivaldybių atstovų - sociologiniais nuomonės tyrimais; 2) pažangios
užsienio šalių patirties, organizuojant studentų praktinį mokymą/si, apibendrinimu.
Parengtoje ataskaitoje parodomi dabartinio studentų praktikos teisinio reglamentavimo ribotumai,
atskleidžiamos egzistuojančios studentų praktinio mokymo sistemos disfunkcijos. Naujai kuriamas modelis
kryptingai orientuotas į esamų sistemos disfunkcijų ir ribotumų įveikimą.
Modelis paremtas dualistine praktikanto vaidmens samprata, o studento praktika laikoma
pavykusia tuomet, kai pavyksta sklandžiai suderinti akademinius ir darbuotojo vaidmenis. Modelis taip pat
paremtas praktikos subjektų interesų suderinimu. Tekste pristatyti modelio struktūra ir veikimo principai,
pagrįsta, kodėl ir kaip modelio taikymas galėtų svariai prisidėti prie studentų praktinio mokymo sistemos
tobulinimo. Sudarytas praktikos užduočių tipologinis modelis, pagrįsta nauja praktikos ir praktikanto
pasiekimų vertinimo sistema. Parengtos studentų-praktikantų darbo krūvio apskaitos gairės. Modelis
parengtas kompiuterizuota praktikos vietų paieškos ir registravimosi praktikai sistema. Bendrais bruožais
suformuluotas mokymo/si ir metodinių priemonių turinys, kurio pagalba praktikos subjektai būtų parengti
naujo modelio įsisavinimui ir praktiniam-eksperimentiniam išbandymui.
Numatyti gana ženklūs dabartinės studentų praktikos sistemos keitimo užmojai leidžia sukurtą
modelį traktuoti kaip inovaciją. Nors modelis buvo ruoštas socialinių mokslų studentams praktikuotis
savivaldos institucijose, visgi modelis, išskyrus praktikos užduočių turinį, yra tiek universalus, kad gali būti
taikomas bet kokiai studijų programai ir bet kokiai darbo organizacijai.
Parengta inovacinė studentų praktikos modelio koncepcija vėlesniame projekto etape bus
tikrinama natūraliu eksperimentu. Numatoma, jog įvairių socialinių mokslų specialybių studentai galės
praktikuotis įvairiose šalies savivaldybes pagal naujai sukurtą modelį. Patikrinus modelio veiksmingumą,
turėtų būti spendžiama apie jo masinį taikymą.
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Projektas ,,Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” įgyvendinamas pagal
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ir finansuojamo pagal
sutartį Nr.VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-019/PS-58.
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pav. Teisinio reguliavimo struktūra

Lentelė. Aukštųjų mokyklų studentų praktikų apimtis kreditais
Ištrauka iš laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų
reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
balandžio 9 d. įsakymu Nr.V-501:
II. REIKALAVIMAI UNIVERSITETINIŲ PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ
PROGRAMOMS
17. Bendra praktikų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 10) kreditų.
III. REIKALAVIMAI KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOMS
26. Praktikos2 ir kitas praktinis rengimas turi sudaryti ne mažiau kaip trečdalį studijų
programos apimties. Praktikų (mokomųjų, pažintinių, profesinės veiklos ir kitų) apimtis turi
būti ne mažesnė kaip 30 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 20) kreditų. Profesinės veiklos praktikų
bendra apimtis meno studijoms – ne mažesnė kaip 18 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 12) kreditų,
kitoms studijoms – ne mažesnė kaip 24 kreditai (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 16). Baigiamosios
profesinės veiklos praktikos vieta turi būti suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas
darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas.
Šaltinis: http://www.smm.lt/smt/st_org/docs/BR_aprasas_2010-04-09.pdf
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Reglamentas:
sektorius X,
specialybė Y

Reglamentas:
sektorius C,
specialybė D

Reglamentas:
sektorius E,
specialybė F

Reglamentas:
sektorius Q,
specialybė W
STUDENTŲ
PRAKTIKOS
TEISINIS
ĮRĖMINIMAS LR
SEIMO LYGMENS
ĮSTATYMU

Reglamentas:
sektorius G,
specialybė H

Reglamentas:
sektorius A,
specialybė B

Reglamentas:
sektorius Z,
specialybė K

Galiojimo pobūdis: visuotinis ir privalomas
Galiojimo pobūdis: galioja tik tam tikruose sektoriuose ir
konkrečiose specialybėse, savanoriškai susitarus
Teisėkūros iniciatyva: “iš viršaus”
Teisėkūros/susitarimo iniciatyva: “iš apačios”
1.3.2 pav. Studentų praktikos reguliavimo teisėkūra
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Lentelė. Kokias problemas sprendžia ir kokias naujas galimybes atveria siūlomas inovacinis praktikos
modelis?
DABAR EGZISTUOJANČIOS STUDENTŲ
PRAKTIKOS SISTEMOS RIBOTUMAI IR
TRŪKUMAI
•

Prastai suderinti praktikoje
dalyvaujančių subjektų interesai

Paprastai ima labai asimetriškai dominuoti kurios nors
vienos šalies interesai (studento, katedros ar priimančios
organizacijos), kažkuri viena iš šalių primeta kitoms savo
viziją apie praktiką, jos turinį
•

Neveikia praktikos subjektų motyvavimo
bendradarbiauti sistema

Kuomet dominuoja vienos iš šalių interesas ir primesta
praktikos vizija, kitos šalys yra užgožiamos, joms užgesta
motyvacija ir dingsta prasmė dalyvauti praktikoje
nuoširdžiai ir aktyviai. Kai kurios šalys pradeda praktiką
imituoti, žiūri į viską labai formaliai. Nėra prasmės
bendradarbiauti
•
Nėra aiškiai apibrėžtas, sunormintas
studento praktikanto darbo krūvis
Yra žinoma tik tiek, jog, pasak teisyno, studento praktika
turi užtrukti iki 15 kreditų. Kaip nors konkrečiau studento
darbo apimtys, ypač jo kaip darbuotojo, krūvis, nėra
apibrėžti. Prasideda voliuntarizmas ir chaotiškumas.
Vienur, kad sėkmingai realizuoti praktikos modulį,
reikalaujama daug, kitur mažai, pasireiškia nelygybė, vienų
praktikantų santykinis diskriminavimas, kitų nepelnytas
protegavimas
•
Neaiškus studentų praktikantų veiklos
turinys ir kryptingumas
Nėra aiškumo apie praktikantų veiklos turinio tipologiją bei
kryptingumą. Pvz., ar praktikantas turi rinkti medžiagą
baigiamajam darbui, ar vykdyti katedros pavedimus , ar ką
nors darbo vietoje pavaduoti ir atlikti tipines darbines
funkcijas padalinyje, ar teikti kokią nors intelektualią
paslaugą (atlikti tyrimą etc.)? nėra aišku, koks turėtų būti
šių užduočių tipų tarpusavio santykis ir hierarchija.
•
Neaiški, nesklandi praktikos vietų
paieškos sistema
Praktikos vietos paieška vyksta chaotiškai, „archaiškai“,
nenašiai; šiame procese stinga aiškumo, skaidrumo,
operatyvumo. Pasireiškia „pažinčių tinklo“ fenomenas,
kartais į praktiką užsirašoma formaliai, turint tikslą ją
suimituoti.
•
Neaiški, konceptualiai neapmąstyta
praktikos vertinimo sistema
Nėra jokių daugiau ar mažiau vieningai konceptualizuotų,
šiuolaikiniu mokslu pagrįstų praktikos ir praktikanto
vertinimo kriterijų. Neretai dominuoja aukštosios
mokyklos primesta akademinė vertinimo kriterijų sistema,
kadangi praktika yra studijų proceso dalis ir paskutinis
žodis čia visvien yra katedros. Dažnai lieka neaišku, o koks
buvo praktikantas, kaip darbuotojas. Organizacijos ir
tutoriaus kompetencija bei galios spręsti apie praktikantą,
jo veiklą yra nepelnytai sumenkintos.
•
Nėra grįžtamojo ryšio apie tai, kaip
funkcionuoja esama studentų
mokomosios praktikos sistema

PRIVALUMAI IR GALIMYBĖS, KURIE ATSIVERIA
ĮDIEGUS NAUJĄ PRAKTIKOS MODELĮ

Praktikoje dalyvaujančių subjektų (šalių)
interesų suderinimas

•

Praktikoje dalyvaujančių šalių interesai yra suderinti ir atsverti
dėl to, kad visi subjektai: a) kartu dalyvauja praktikos užduoties
patvirtinime; b) stebi praktikos eigą c) kartu dalyvauja vertinant
studento praktikos rezultatus.
Atsiranda praktikoje dalyvaujančių šalių
motyvavimo bendradarbiauti sistema

•

Šalių bendras įtraukimas į interesų derinimą, praktikos
užduoties suformulavimą bei praktikos galutinį vertinimą
padaro tai, kad visos pusės pamato realaus, neimitacinio
dalyvavimo praktikoje prasmę ir naudą. Atsiranda prasmė
bendradarbiauti.
Pateikta standartinė studento-praktikanto
darbo krūvio apskaitos sistema
Bent keliose matavimų (apskaitos ) sistemose yra detalizuojama
ir apibrėžiama, kokia turėtų būti praktikanto veiklos apimtis ir
darbo krūvis, kiek studentas turi padaryti, kiek dirbti, kad jo
praktika būtų užskaityta. Čia turima galvoje apskaitos sistema
kreditais ir sąlyginėmis darbo valandomis. Atsiranda galimybė
palyginti ir sunorminti praktikantų krūvį, nepriklausomai nuo
praktikos vietos ir specialybės
•

Įdiegta modulinė užduočių sistema, kurią
sudaro tipinės arba laisvai suformuluojamos
užduotys
Suderinus su visomis šalimis, atsižvelgus į užduočių turinį ir
tipologiją, kurie kiekvienai specialybei yra saviti, atsižvelgus į
krūvio apskaitos sistemą praktikantui yra suformuluojama ir
patvirtinama praktikos užduotis. Visoms šalims atsiranda
aiškumas ką, kaip, kiek daug ir kodėl praktikos metu privalo
daryti studentas?
•

Įdiegta kompiuterizuota praktikos vietų
paieškos ir registravimosi praktikai sistema
SPOIS
Kompiuterizuota registravimosi ir paieškos sistema padaro
procesą skaidriu ir efektyviu, atsiranda sveikos konkurencijos
elementas: geriausi studentai gauna geriausias praktikos vietas.
Aktyviai dalyvauti paieškoje ir registracijoje gali ne tik
studentai, bet ir priimančios organizacijos
•
Įdiegta nauja praktikanto veiklos praktikos
metu vertinimo sistema,
Nauja vertinimo sistema yra pagrįsta moderniu mokslu,
demokratiška, įtraukianti visas suinteresuotas šalis, įgalinanti,
motyvuojanti, orientuota į refleksiją ir savikontrolę, objektyvi ir
patikima. Ji integruoja savyje ir edukacinį akademinį vertinimą,
ir mokslinio testavimo pagrindais vykdomą darbuotojo
vertinimą darbo organizacijoje. Vertinimo subjektas yra ne tik
studentas. Studentas irgi vertina katedros ir priimančios
organizacijos vaidmenį sudarant sąlygas gerai praktikai
•

•

Numatoma įdiegti studentų praktikos
stebėsenos sistemą, kuri įgalina gauti
grįžtamąjį tyšį apie naujai įdiegtą praktikos
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Nėra jokios viešai prieinamos informacijos apie tai, kaip
vyksta studentų mokomoji praktika. Taip yra todėl, kad
nėra sukurta šio proceso stebėsenos sistemos. Jai nesant,
nėra galimybės vykstančius procesus reflektuoti ir juos
tobulinti

Nėra vieningo konceptualaus supratimo,
kas idealiu atveju yra ir kokia turėtų būti
studento praktika; nėra geros praktikos
kriterijų
Nesant jokių bendresnių mokslinių, teisinių, praktinių
susitarimų (konvencijų) dėl praktikos paskirties ir vizijos
vienu metu lygia greta egzistuoja labai skirtingos ir viena
kitą netgi paneigiančios sampratos. Asimetriškai
sureikšminamas arba praktikanto kaip studento (dažniau
pastarasis) arba praktikanto kaip darbuotojo vaidmuo.
Praktikos samprata nenuosekli ir pakrikusi
•
Nėra efektyvaus praktikos eigos kontrolės
mechanizmo
Dabartinė praktikos sistema neturi sklandaus ir efektyvaus
praktikos eigos kontrolės mechanizmo. Pagrindinės ydos:
1) kontrolės svertai sutelkti katedros rankose, nušalinant
kitus subjektus; 2) kontrolė arba perdėta ir smulkmeniška
arba formali ir paviršinė; 3) dominuoja ne studento
savikontrolė, bet išorinė kontrolė; 4) kai nėra praktikos
koncepcijos, tai visumoje ir lieka neaišku ką kontroliuoti,
išskyrus formalius dalykus (sutarties pasirašymą, ataskaitą
etc.).
•
Didelės, neracionalios praktikos vykdymo
organizacinės sąnaudos
Kadangi nėra praktikos koncepcijos, tai daugelis dalykų
lieka neapibrėžti. Nėra paprastos registravimosi praktikai
sistemos,
nėra praktikos užduočių tipologijos, nėra
praktikanto krūvio apskaitos sistemos, nėra aiškios
vertinimo sistemos., stinga komunikacijos tarp katedros ir
priimančios organizacijos etc. Todėl kiekvienas minėtas
etapas pareikalauja iš praktikos subjektų daug laiko ir
organizacinių sąnaudų, kurios „sudeginamos“ ne vardan
kūrybinio praktikos prado, o tik praktikai (ypač jos
biurokratinėms procedūroms) pasirengti
•
Galiojančiai praktikos sistemai stinga
savireguliacijos ir saviorganizacijos
•

Kai nėra praktikos koncepcijos, taip pat aiškumo ką, kaip,
kodėl ir kiek turi dirbti praktikantas, kai nėra aiškių
vertinimo kriterijų, interesų suderinimo ir komunikacijos
tarp šalių mechanizmo, tai sistema sąnaudų prasme veikia
neekonomiškai ir nesklandžiai, jai nuolat reikia postūmio iš
šalies. Studentas dažnai nėra, kaip turėtų būti, aktyviausias
praktikos subjektas

•

Nėra komunikacijos mechanizmo, todėl
komunikacija tarp šalių prastoka

Esamas praktikos modelis pasižymi tuo, kad jame stringa
komunikacija tarp praktikos subjektų (studento, katedros,
priimančios organizacijos). Savo ruožtu – nėra
komunikacijos, nėra ir bendradarbiavimo.

modelį.
Yra surenkami, išanalizuojami, sunorminami, ir apibendrinami
statistiniai duomenys apie kiekvieno praktikanto įsivertinimą
bei nepriklausomą
išorinį įvertinimą, taip pat katedros
vaidmens ir priimančios organizacijos vaidmens įvertinimą.
Taip pat apibendrinama statistika apie praktikos geografiją,
praktikntų pasiskirstymą pagal institucijas, specialybes,
pasiekimus ir problemas. Atsiranda galimybė vykdyti modelio
kaip visumos stebėseną makro lygmeniu
•
Atsiranda konceptualus požiūris į studento
praktiką
Naujoji koncepcija pagrįstai traktuoja praktiką kaip dualistinės
prigimties procesą, kurio metu idealiu atveju praktikanto
asmenyje privalo būti suderinti ir studento, ir darbuotojo
vaidmenys. Suformuojamas pagrįstas „praktikos idealas“,
atsiranda kriterijų sistema apie tai, kas yra gera ir kas yra
nevykusi praktika.
Sudarytos prielaidos efektyvesnei praktikos
eigos ir rezultatų kontrolei
Kadangi yra praktikos koncepcija, tai pasidaro aiškesnis
kontrolės objektas, ką kontroliuoti, ką žiūrėti? Į kontrolės
procesą įtraukiamos visos suinteresuotos šalys. Pagrindinį
vaidmenį vaidina studento aktyvumas ir savikontrolė, o
katedros ir priimančios organizacijos vaidmuo yra pagalbinis.
•

Praktikos vykdymo organizacinės sąnaudos
yra racionalios, ekonomiškos
Aiški ir pagrįsta praktikos koncepcija, sklandi registravimosi
praktikai sistema, šalių interesų suderinimas, aiški vertinimo
sistema, praktikos užduočių tipologija ir kt. dalykai
supaprastina biurokratines procedūras, pagreitina pasirengimą
praktikai ir įgalina studentą padrindinę laiko ir jėgų dalį skirti
būtent kūrybinei ir intelektualiajai praktikos eigos pusei.
•

Įdiegus modelį praktikos organizacimas
vyksta pagal saviraidos ir
saviorganizavimosi principą
Praktikos koncepcijos buvimas, daugelis kitų apgalvotų
„rėminių dalykų“: registravimosi sistema, interesų suderinimo
mechanizmas, aiški vertinimo kriterijų sistema, darbo krūvio
apskaitos sistema, sudaryta praktikos užduočių tipologija
atveda sistemą į tam tikrą būvį: visi žino, ką, kas ir kaip turi
daryti, kokia laisvė ir kokia atsakomybė kam tenka. Sistema
įgauna vidinį aiškumą ir kryptingumą, ji pradeda funkcionuoti
saviraidos ir saviorganizavimosi pagrindais. Aktyviausias
veikiančios sistemos subjektas yra būtent pats studentaspraktikantas. Modelis sudarytas taip, kad pasibaigus projektui
ir nutraukus nuolatinį finansavimą, jis toliau iš principo gali
veikti pats savaime.
•
Sukurtos prielaidos komunikacijai tarp šalių,
todėl komutacija vyksta skaldžiau
•

Siūlomas modelis numato konkrečius komunikacijos
mechanizmus tarp praktikos subjektų. Gera komunikacija yra
prielaida bendradarbiauti. Komunikacijos kanalai sukuriami
per registraciją, praktikos dienoraščio pildymą, taip pat, kuomet
šalys suderina praktikos užduotį, kuomet šalys vertina viena
kitos vaidmenį praktikos procese ir kt.
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Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose modelio koncepcija

Demokratinis
modelio
pobūdis
Praktikos
procese
dalyvaujančių
subjektų
interesų
suderinimas

Požiūris į praktiką kaip
į dualistinį vaidmenų
suderinimo procesą
Modulinė praktikos
užduočių sistema

Veiksmingas
praktikos proceso
kontrolės
mechanizmas
grįstas
savikontrole ir
studento
atsakomybe

Kompiuterizuota
studentų praktikos
organizavimo sistema
Elektroninis praktikos
dienoraštis

Modelio
tęstinis
funkcionavimas saviorganizacijos
ir saviraidos
pagrindu

Požiūris į praktiką kaip
į socialinę posistemę
veikiančią saviraidos ir
saviorganizavimosi
pagrindais

Motyvavimo ir
prasmės
bendradarbiauti
pažadinimas

Įgalinanti praktikos
vertinimo sistema
Studento darbo krūvio
apskaitos gairės
Naujai diegiamo
praktikos modelio
stebėsena

Veiksmingos
šalių
komunikavimo
sistemos
kūrimas

Modelio
diegimo
sistemos
paprastumas ir
ekonomiškumas

Modelio struktūriniai komponentai ir
instrumentinės dedamosios
Pridėtiniai pozityvūs modelio efektai

Pav. Pagrindinės naujo modelio struktūrinės dedamosios ir
funkcionavimo principai

STUDENTŲ
PRAKTIKOS
ETAPAS

PRAKTIKOS
PROCESO
ELEMENTAS

PASIRENGIMAS
STUDENTŲ
PRAKTIKAI

STUDENTŲ
PRAKTIKOS EIGA

PRAKTIKOS
VERTINIMAS
(REFLEKSIJA)

• Informacijos apie praktiką
pateikimas studentams;
• Studentų prisijungimas prie
informacinės sistemos SPOIS;
• Vietos savivaldos institucijos
skelbia informaciją apie
galimas studentų praktikos
vietas;
• Patvirtinimas apie studento
priėmimą į praktiką;
• Praktikos programos (plano)
derinimas ir tvirtinimas;
• Įsakymo apie studento
priėmimą į praktiką išleidimas
aukštojoje mokykloje ir vietos
savivaldos institucijoje.

• Praktikos programos (plano)
ir praktikos užduočių
vykdymas ;
• Praktikos priežiūra, kontrolė;
• Praktikos dienoraščio
rašymas.

• Praktikos proceso
vertinimas;
• Praktikos eigos vertinimas;
• Praktikos ataskaitos
vertinimas.

STUDENTŲ
PRAKTIKOS
PROCESO
DALYVIAI

• Studentai;
• LSA;
• Praktikos
koordinatoriai
aukštojoje
mokykloje;
• Praktikos vadovai
aukštojoje
mokykloje
(mentoriai);
• Praktikos vadovai
priimančioje
organizacijoje.

• Studentai;
• Praktikos vadovai
aukštojoje
mokykloje
(mentoriai);
• Praktikos vadovai
priimančioje
organizacijoje.

• Studentai;
• Praktikos vadovai
aukštojoje
mokykloje
(mentoriai);
• Praktikos vadovai
priimančioje
organizacijoje.

Pav. Studentų praktikos proceso struktūra
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Lentelė. Užduoties tipologijos deriniai
UŽDUOTIES TIPO
PAVADINIMAS

Studento

Katedros

Prrimančios
organizacijos

Intereso
Interesų požiūriu
dominavimas subalansuota
užduotis

taip

taip

taip

Intereso
Užduotis, kurioje
dominavimas dominuoja studento
interesas

taip

ne

ne

Intereso
Užduotis, kurioje
dominavimas dominuoja katedros
interesas

ne

taip

ne

Intereso
Užduotis, kurioje
dominavimas dominuoja
priimančios
organizacijos
interesas

ne

ne

taip

Intereso
Užduotis, kurioje
dominavimas dominuoja studento ir
katedros interesai

taip

taip

ne

Intereso
Užduotis, kurioje
dominavimas dominuoja studento ir
priimančios
organizacijos
interesai

taip

ne

taip

ne

taip

taip

Intereso
Užduotis, kurioje
dominavimas dominuoja katedros
ir priimančios
organizacijos
interesai
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AUKŠTOJI
MOKYKLA

MENTORIUS

PRAKTIKOS
PLANAS
(PROGRAMA)

STUDENTAS

TUTORIUS

VIETOS
SAVIVALDOS
INSTITUCIJA

pav. Praktikos vertinimo sistemos modelis: struktūriniai
komponentai ir vertinimo vektoriai
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Lentelė. Atsakymo formatas arba vertinimo kategorijos
Vertinamos savybės/požymio
raiškos laipsnis
Savybė išreikšta stipriai ir pozityviai

Grafinis
simbolis

Kiekybinis
įvertinimas
balais
5

Pasireiškia teigiamos savybės
užuomazgos

☺
☺

Sunku pasakyti, savybė dar
neatsiskleidė

?

3

Savybė atsiskleidė daugiau neigiamai,
nei teigiamai



2

Savybė atsiskleidė neigiamais
bruožais (pvz. vertinant
mandagumą, išryškėjo akivaizdi jo
stoka ir pan. )



1

4
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Rekomenduojami praktikos dienoraščio struktūriniai
informaciniai komponentai
DIENORAŠČIO
STRUKTŪRINIS
KOMPONENTAS

PASKIRTIES APIBŪDINIMAS

1. Dienoraščio
metrika

Studento, tutoriaus ir mentoriaus asmeniniai
duomenys, telefonai ir e-mail adresai.
Institucija ir padalinys, kurioje atliekama
praktika ir pan. Aišku, kad ši informacija
užpildoma tik vieną kartą, praktikos
pradžioje.

2. Lokalizacija
dienos metu

darbo Nurodoma, kur (lokalizacijos ir laiko
prasme)
buvo
atliekami
pagrindiniai
praktikanto aktyvumai: darbo organizacijoje,
darbo organizacijos aplinkoje, namie,
universitete ir pan.

3. Darbų ir aktyvumų Trumpai apibūdinimas tos dienos aktyvumų
turinys
ir veiklų turinys, pvz., protokolavo renginį,
analizavo statistiką, rengė prezentaciją etc.
4. Dienos pasiekimai Trumpai apibūdinama, ką pavyko padaryti,
ir rezultatai
kokie galutiniai ar tarpiniai rezultatai
pasiekti
5. Profesinė
tinklaveika

Su kokiomis naujomis organizacijomis, jų
padaliniais,
vadovais,
darbuotojais,
partneriais ir pan. pavyko užmegzti kontaktą,
susipažinti, pabendrauti

6. Sunkumai,
Trumpai apibūdinama, kas nepavyko, kodėl
problemos ir kliūtys strigo darbas, su kokiomis kliūtimis teko
susidurti, koių žinių ir patirčių stinga
7. Patirties
kompetencijos
augimas

ir Trumpai užfiksuoti, ką patyrė, sužinojo ir
išmoko
naujo.
Pvz.,
įsigilino,
kaip
savivaldybėje
organizuojamas
vietos
referendumas
(gyventojų
apklausa);
sužinojo, kaip bendrasisi planas turi būti
pristatytas visuomenės svarstymui ir pan.

8. Emocinė
darbo Emocingas
tos
dienos
apibūdinimas,
dienos impresija
pažymint
monitoriuje ir
dienoraštyje
standartinį grafinį simbolį ir/arba parašant
trumpą emocionalią impresiją: „prasminga
diena“, „gerai pasirodžiau“; „susimoviau“,
„dar viena tokia sekinanti ir nesėkminga
diena ir man bus viskas“ etc.
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