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Gretutinės studijų programos tikslas
Padėti studentams įgyti pedagoginį išsilavinimą, apimantį teorines žinias, gebėjimus, praktinius įgūdžius ir vertybines
nuostatas, leisiantį jiems dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo
ugdymo mokyklose.
Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti
numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų
programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta
galimybė sudaryti individualų studijų planą.
Studijų programą gali rinktis visų studijų krypčių bakalauro
studentai, kurių pagrindinės studijos yra susiję su konkrečiu
mokomuoju dalyku bendrojo ugdymo mokyklose.
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Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius įrodantys
sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau
studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų
ir gretutinių studijų siekinius ir studento darbo krūvį,
reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų
kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Gretutinės studijų programos siekiniai
Gebėti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais), kolegomis, švietimo pagalbos
specialistais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, atsižvelgdami į asmens ar grupės raidos lygį, kultūrinį kontekstą;
Identifikuoti, įvertinti, spręsti praktines problemas ir priimti profesinius sprendimus, turėdami (ne)pakankamai
informacijos, pedagoginės veiklos kontekste;
Reflektuoti savo profesinę veiklą, organizuoti savo mokymąsi individualiai arba grupėje, numatydami profesinio
tobulėjimo perspektyvas;
Žinoti ir suprasti įvairius (filosofinį, psichologinį, vadybinį ir socialinį) mokyklinio (ne)formalaus ugdymo aspektus;
Nustatyti (ne)turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius mokinių kognityvinės, fizinės, socialinės ir emocinės raidos
ypatumus ir jų poveikį ugdymosi procesui;
Išmanydami ketinamo mokyti dalyko turinį, mokymo(si) ir vertinimo strategijas, gebės savarankiškai planuoti,
organizuoti ir vertinti mokymo(si) procesą, mokinio veiklą ir pažangą, taikydami šiuolaikines edukacines
technologijas, mokymosi ir problemų sprendimo strategijas;
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Valdyti klasę, atlikti dalyko mokytojo ir klasės vadovo funkcijas, kurti klasės klimatą ir aplinką, skatinančią
mokymąsi, tautinių kultūrinių tradicijų, moralinių vertybių, pagarbos ir tolerancijos kitoms kultūroms puoselėjimą;
Taikyti psichologines, pedagogines žinias ir strategijas (ne)formalioje pedagoginėje veikloje, susijusioje su dalyko
didaktinės aplinkos sukūrimu, formuodami mokinių ir grupių pozityvius santykius, bendradarbiavimą, tikslingą
mokymąsi, konfliktų bei socialinių ir pedagoginių problemų sprendimą;
Analizuodami, kritiškai vertindami praktines situacijas, pritaikyti ugdymo programą ir mokymo(si) metodus,
atsižvelgdami į ugdymo konteksto specifiką ir mokinio ugdymosi poreikius;
Gebės, teoriškai ir empiriškai analizuodami pasirinktą pedagoginę problemą, parengti ir apginti gretutinių pedagoginių
studijų baigiamąjį darbą.

Tolesnių studijų galimybės
Gretutinę programą baigę
studentai gali tęsti studijas
Edukologijos magistrantūroje.

Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės
30 kr. – teorinė dalis (Bendroji pedagogika (9 kr.), Psichologija mokyklai (9 kr.) ir
Dalyko didaktika (9 kr.) bei Baigiamasis darbas(3 kr.);
30 kr. - pedagoginė praktika.

Studijų metodai
Aktyvi paskaita, seminaras, diskusijos, darbas su tekstu,
lyginamoji analizė, minčių audra, esė, probleminių situacijų
analizė, grupinis darbas, pranešimai, projektai, aplanko
metodas.
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Vertinimo metodai
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: pateikčių
rengimas ir pristatymas, testavimas, esė rašymas,
pranešimai, aplanko metodas, atsakymai į klausimus raštu,
individualaus/grupinio projektinio darbo pristatymas,
įsivertinimas, baigiamasis rašto darbas.

Gretutinės studijų programos planas

*Dalyko didaktikos alternatyvos:
- Lietuvių kalbos didaktika;
- Anglų kalbos didaktika;
- Vokiečių kalbos didaktika;
- Rusų kalbos didaktika;
- Lenkų kalbos didaktika;
- Prancūzų kalbos didaktika;

Savarankiškas
darbas

IŠ VISO

Kontaktinis
darbas

IV KURSAS
7 SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Profesinė savarankiška praktika
Baigiamasis darbas

Visas
studento
darbo krūvis

II KURSAS
3 SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Bendroji pedagogika 10 kr.:
(9 kr.teorijos+
1 kr. įžanginės praktikos)
4 SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Psichologija mokyklai:
(9 kr.teorijos+
1 kr. įžanginės praktikos)
III KURSAS
5 SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Dalyko didaktika*
(9 kr.teorijos+
1 kr. įžanginės praktikos)
6 SEMESTRAS
Privalomieji dalykai (moduliai)
Mokomoji asistento praktika

Kreditai

Studijų dalykai (moduliai) pagal
grupes

Studijų programos siekiniai

10

270

94

176

x

x

x

x

10

270

94

176

x

x

x

x

x

Bendroji pedagogika

10

260

88

172

x

x

x

x

x

x

Bendroji pedagogika, Psichologija
mokyklai, Dalyko didaktika

10

270

250

20

x

x

x

x

x

Mokomoji (asistento) praktika
Leidžiama gintis surinkus 57
kreditus
-

17
3

440
90

408
12

32
78

x

x
x

x

x

x

60

1600

946

654

-

-

-

Išankstiniai ir (arba) gretutiniai
reikalavimai dalykui (moduliui)

-

Istorijos didaktika;
Filosofijos didaktika;
Etikos didaktika;
Psichologijos didaktika;
Matematikos didaktika;
Informatikos didaktika;
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Fizikos didaktika;
Chemijos didaktika;
Biologijos didaktika;
Geografijos didaktika.
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