
IKIMOKYKLINĖS IR PRIEŠMOKYKLINĖS PEDAGOGIKOS 

STUDIJŲ PROGRAMOS TINKLELIS NUO 2020 M. 

 

Nuolatinės studijos 

 
I kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai  Dalykų kodai Kreditai 

Pirmas 

Užsienio kalba  6 

A grupės dalykas  4 

PSD. Vaikystės antropologija  5  

PSD. Psichologija (bendroji, raidos, edukacinė ir 

socialinė) 
 10 

PSD. Pedagogika   5 

Iš viso semestre: 30 

Antras 

Užsienio kalba   6 

A grupės dalykas   4 

PSD. Ikimokyklinė pedagogika  4 

Švietimo ir vaiko gerovės politika (įvadas į 

specialiosios ir socialinės pedagogikos 

specializacijas) 

 4 

Ikimokyklinio ugdymo pedagoginės strategijos  4 

Vaiko žaidimo pedagogika  4 

PSD. Profesinės savirefleksijos praktika 

(1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 4 

Iš viso semestre: 30 

II kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Trečias 

Užsienio kalba: Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo 

didaktika 
 6 

A grupės dalykas  4 

Vaiko socialinis ugdymas  4 

Vaiko kalbinis ir literatūrinis ugdymas 

komunikacinės įvairovės kontekste 
 8 

Gamtamoksliniai ir matematiniai tyrinėjimai 

vaikystėje 
 8 

Iš viso semestre: 30 

Ketvirtas 

Vaiko sveikatos stiprinimas ir fizinis ugdymas   6 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo lyderystė  5 

PSD. Pedagoginės veiklos tyrimai  3 

PSD.Integrali pedagogo asistento praktika 

(1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 6  

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Bendradarbiavimas su šeima ir kitais ugdytojais  5 

Ikimokyklinio ugdymo  pedagoginės sistemos  5 

Specialiojo pedagogo specializacija   
Mokymosi sutrikimai ir sunkumai  5 

Negalia dėl sensorikos sutrikimų  5 



Socialinio pedagogo specializacija   
Socialinė pedagogika sumaniosios edukacijos 

kontekste 
 5 

Socialinio pedagoginio darbo vadyba ir etika  5 

Iš viso semestre: 30 

III kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Penktas 

Vaikų kūrybinė meninė raiška (muzika, šokis, 

dailė, teatras)  
 12 

Priešmokyklinis ir alternatyvusis ugdymas  6 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Multikultūrinis ugdymas  4 

Emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios 

prevencijos programos 
 4 

Menų terapijos elementai įtraukiajame ugdyme  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   
Negalia dėl intelekto sutrikimų  4 

Autizmo spektro sutrikimai  4 

Kompleksinė negalia  4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Socialinės pedagoginės pagalbos poreikio vaikui 

ir šeimai vertinimas 
 4 

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas  4 

Kompleksiškai teikiamos socialinės pedagoginės 

pagalbos modeliavimas 
 4 

Iš viso semestre: 30 

Šeštas 

Ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas  4 

PSD. Integrali pedagoginė praktika globojant 

mentoriui (1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika; 2. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogika ir specialioji 

pedagogika; 3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir socialinė pedagogika) 

 10 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Ikimokyklinio ugdymo tyrimo parametrų 

planavimas 
 4 

Ikimokyklinio ugdymo metodikų kursinis darbas  4 

Integralus ugdymas ir edukacinė įtrauktis  8 

Specialiojo pedagogo specializacija   
Elgesio ir emocijų sutrikimai  4 

Vaikų kalbėjimo bei kalbos sutrikimai  4 

Sisteminis vaiko pažinimas ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas 
 4 

Bendradarbiavimas su šeima ir komandinis darbas  4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Savanorystė (patyriminė edukacija)  4 

Ugdomasis vadovavimas ir socialinė mediacija 

(konsultavimas) 
 4 

Ankstyvosios socialinių ir emocinių problemų 

prevencijos programos vaikams 
 4 

Socialinė komunikacija  4 

Iš viso semestre: 30 

IV kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 



Septintas 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas  4 

Universalaus ugdymo dizainas (edukacinė ir 

socialinė įtrauktis) 
 6 

PSD. Integrali savarankiška pedagoginė 

praktika (1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 10 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

IDKM (CLILL) ir daugiakalbė pedagogika  6 

Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 

pagrindai 
 4 

Specialiojo pedagogo specializacija   
Ankstyvasis ir ikimokyklinis specialiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimas  
 6 

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo 

pedagogika  
 4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Šeimos pedagogika/ Šeimos teisės, pareigos ir 

atsakomybės 
 6 

Prevencinis ir intervencinis darbas su šeima  4 

Iš viso semestre: 30 

Aštuntas 

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas (PSBD)  3 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Edukacinių aplinkų projektavimas ir kūrimas  4 

Edukacinių projektų vadyba  4 

Išmaniosios sistemos vaikų ugdyme  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   
IKT ir kompensacinės priemonės  4 

Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija  4 

Neuropedagogika  4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Krizinių atvejų ugdymo įstaigoje  sprendimas  4 

Socialinė pedagoginė pagalba bendruomenei  4 

Socialinės įtraukties kultūros kūrimas  4 

BAKALAURO DARBAS (1.ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogika; 2. ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika ir specialioji 

pedagogika; 3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir socialinė pedagogika)  

15 

Iš viso semestre: 30 

Viso kreditų programoje: 240 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ištęstinės studijos 

 
I kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai  Dalykų kodai Kreditai 

Pirmas 

Užsienio kalba  6 

A grupės dalykas  4 

PSD. Vaikystės antropologija  5  

PSD. Psichologija (bendroji, raidos, edukacinė ir 

socialinė) 
 10 

Iš viso semestre: 25 

Antras 

Užsienio kalba   6 

A grupės dalykas   4 

PSD. Pedagogika   5 

PSD. Ikimokyklinė pedagogika  4 

Švietimo ir vaiko gerovės politika (įvadas į 

specialiosios ir socialinės pedagogikos 

specializacijas) 

 4 

Iš viso semestre: 23 

II kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Trečias 

Užsienio kalba: Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo 

didaktika 
 6 

A grupės dalykas  4 

Ikimokyklinio ugdymo pedagoginės strategijos  4 

Vaiko žaidimo pedagogika  4 

PSD. Profesinės savirefleksijos praktika 

(1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 4 

Iš viso semestre: 22 

Ketvirtas 

Vaiko sveikatos stiprinimas ir fizinis ugdymas  6 
Vaiko kalbinis ir literatūrinis ugdymas 

komunikacinės įvairovės kontekste 
 8 

Gamtamoksliniai ir matematiniai tyrinėjimai 

vaikystėje 
 8 

Iš viso semestre: 22 

III kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Penktas 

Vaiko socialinis ugdymas  4 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo lyderystė  5 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Bendradarbiavimas su šeima ir kitais ugdytojais  5 

Ikimokyklinio ugdymo  pedagoginės sistemos  5 

Multikultūrinis ugdymas  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   

Mokymosi sutrikimai ir sunkumai  5 

Negalia dėl sensorikos sutrikimų  5 

Negalia dėl intelekto sutrikimų  4 

Socialinio pedagogo specializacija   

Socialinė pedagogika sumaniosios edukacijos 

kontekste  
 5 

Socialinio pedagoginio darbo vadyba ir etika  5 



Socialinės pedagoginės pagalbos poreikio vaikui 

ir šeimai vertinimas 
 4 

Iš viso semestre: 24 

Šeštas 

PSD. Pedagoginės veiklos tyrimai  3 

PSD.Integrali pedagogo asistento praktika 

(1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 6  

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios 

prevencijos programos 
 4 

Ikimokyklinio ugdymo tyrimo parametrų 

planavimas 
 4 

Ikimokyklinio ugdymo metodikų kursinis darbas  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   

Autizmo spektro sutrikimai  4 

Elgesio ir emocijų sutrikimai  4 

Kompleksinė negalia  4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas  4 

Kompleksiškai teikiamos socialinės pedagoginės 

pagalbos modeliavimas 
 4 

Savanorystė (patyriminė edukacija)  4 

Iš viso semestre: 21 

IV kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Septintas 

Vaikų kūrybinė meninė raiška (muzika, šokis, 

dailė, teatras)  
 12 

Priešmokyklinis ir alternatyvusis ugdymas  6 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Menų terapijos elementai įtraukiajame ugdyme  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   
Vaiko kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ika  4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Ugdomasis vadovavimas ir socialinė mediacija 

(konsultavimas) 
 4 

Iš viso semestre: 22 

Aštuntas 

Ugdymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas  4 

PSD. Pedagoginė praktika globojant mentoriui 

(1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 10 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Integralus ugdymas ir edukacinė įtrauktis  8 

Specialiojo pedagogo specializacija   
Sisteminis vaiko pažinimas ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas  
 4 

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo 

pedagogika 
 4 

Socialinio pedagogo specializacija   



Ankstyvosios socialinių ir emocinių problemų 

prevencijos programos vaikams 
 4 

Socialinė komunikacija  4 

Iš viso semestre: 22 

V kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Devintas 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas  4 

Universalaus ugdymo dizainas (edukacinė ir 

socialinė įtrauktis) 
 6 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

IDKM (CLILL) ir daugiakalbė pedagogika  6 

Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 

pagrindai 
 4 

Edukacinių aplinkų projektavimas ir kūrimas  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   

Bendradarbiavimas su šeima ir komandinis 

darbas 

 4 

Neuropedagogika  4 

Ankstyvasis ir ikimokyklinis specialiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimas 
 6 

Socialinio pedagogo specializacija   
Familistika/Šeimos teisės, pareigos ir 

atsakomybės 
 6 

Prevencinis ir intervencinis darbas su šeima  4 

Krizinių atvejų ugdymo įstaigoje  sprendimas  4 

Iš viso semestre: 24 

Dešimtas 

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas (PSBD)  3 

PSD. Integrali savarankiška pedagoginė 

praktika (1.ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika; 2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir specialioji pedagogika; 3. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 

ir socialinė pedagogika) 

 10 

Išplėstinis ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos modulis 
  

Edukacinių projektų vadyba  4 

Išmaniosios sistemos vaikų ugdyme  4 

Specialiojo pedagogo specializacija   
IKT ir kompensacinės priemonės  4 

Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija  4 

Socialinio pedagogo specializacija   
Socialinė pedagoginė pagalba bendruomenei  4 

Socialinės įtraukties kultūros kūrimas  4 

Iš viso semestre: 21 

VI kursas 

Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai 

Vienuoliktas 

BAKALAURO DARBAS (1.ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogika; 2. ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika ir specialioji 

pedagogika; 3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogika ir socialinė pedagogika) 

 15 

Iš viso semestre: 15 

Viso kreditų programoje: 240 ECTS 

 

 


