
 

  
 
ANGLŲ IR KITOS UŽSIENIO KALBOS (PRANCŪZŲ / RUSŲ / VOKIEČIŲ) PEDAGOGIKA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos pedagogikos bakalauro 
studijų programa vykdoma pagal lygiagretųjį studijų modelį, kai anglų filologijos, kitos užsienio 
kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) ir dalyko pedagogikos bakalauro ir pedagogo kvalifikacijos dalykai 
studijuojami lygiagrečiai. 
 
Vis dažniau darbdaviai ieško ne viena, bet keliomis užsienio kalbomis laisvai kalbančių žmonių. 
Europos Sąjungos institucijos nuolat skelbia vertėjų konkursus, kur vienas iš reikalavimų yra mokėti 
bent dvi užsienio kalbas. Tad ši programa – tai bandymas reaguoti į šiuolaikinės rinkos poreikius. 
Studentas ruošiamas kaip anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos specialistas, turintis komunikacinius 
anglų kalbos gebėjimus C1.2 lygiu, gebantis vartoti kitą užsienio kalbą B2 lygiu. Studentas turi 
galimybę rinktis vis populiarėjančią prancūzų kalbą, niekuomet savo pozicijų neužleidžiančią rusų 
kalbą ar vieną iš labiausiai Europoje paplitusių vokiečių kalbą. Intensyvūs praktiniai dviejų kalbų 
mokymosi užsiėmimai derinami su platesnį filologinį universitetinį išsilavinimą suteikiančiais 
dalykais – kalbotyra, studijuojamų šalių literatūra, kultūra, politika ir kt. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X13048 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: dalyko pedagogikos, anglų ir prancūzų / 
rusų / vokiečių kalbos bakalauras, pedagogas 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 1: 
 1) Žodyno plėtra 
 2) Akademinis rašymas 
 3) Teksto analizė 

 1MD 10 

Anglų kalbos gramatika 1  1MD 4 
Anglų kalbos fonetika  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 1  2MD 13 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kalbotyros įvadas  1MD 3 
Dabartinė anglų kalba 2: 
 1) Žodyno plėtra 
 2) Akademinis rašymas 
 3) Teksto analizė 

 1MD 3 

Anglų kalbos gramatika 2  1MD 3 
Anglų kalbos fonetika ir fonologija  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 2  2MD 12 
Bendroji ir raidos psichologija  PSD 3 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 3: 
 1) Žodyno plėtra 
 2) Akademinis rašymas 
 3) Teksto analizė 

1MD 5 

Anglų kalbos gramatika 3  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 3  2MD 9 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 2  2MD 3 
Edukacinė ir specialioji psichologija  PSD 5 
Pedagogika  PSD 5 
Iš viso:   30 
 
 
 
  



IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 4: 
 1) Žodyno plėtra 
 2) Akademinis rašymas 
 3) Teksto analizė 

1MD 5 

Anglų kalbos gramatika 4  1MD 3 
Didžiosios Britanijos / JAV šalityra  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 4  2MD 7 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 3  2MD 3 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Iš viso:   30 
  
V semestras  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 5: 
 1) Žodyno plėtra ir akademinis rašymas 
 2) Teksto analizė 

 1MD 6 

Leksikologija  1MD 3 
Britų literatūra  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 5  2MD 9 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 4  2MD 4 
Dalyko didaktika  PSD 5 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 6: 
 1) Žodyno plėtra ir akademinis rašymas 
 2) Teksto analizė 

1MD 4 

Amerikiečių literatūra  1MD 3 
Mokslinio tiriamojo darbo įvadas  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 6  2MD 5 
Ankstyvojo užsienio klb. ugdymo didaktika  PSD 3 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Iš viso:   30 
  
  



 
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 7: 
 1) Žodyno plėtra ir akademinis rašymas 
 2) Teksto analizė 

1MD 6 

Bakalauro darbo projektas BD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 7  2MD 6 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSD 3 
Iš viso:   30 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 8: 
 1) Žodyno plėtra ir akademinis rašymas 
 2) Teksto analizė 

 1MD 3 

Kalbos istorijos įvadas  1MD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 8  2MD 6 
Prancūzijos / Rusijos / Vokietijos šalityra  2MD 3 
Baigiamasis bakalauro darbas  BD 15 
Iš viso:   30 
  
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Dviejų užsienio kalbų mokymasis derinamas su pedagoginėmis studijomis. Jų metu studentai įgis 
pedagogikos, psichologijos, sveikatos ugdymo, kalbos mokymo žinių ir gebėjimų bei galės jas 
praktiškai pritaikyti pedagoginių praktikų metu Lietuvos ir užsienio vidurinėse mokyklose. 
Studentai gebės mokyti įvairaus amžiaus žmones anglų kalbos vaikų ugdymo centruose, mokyklose, 
ugdyti vaikų komunikacines kalbines kompetencijas; gebės tinkamai pasirinkti anglų kalbos mokymo 
metodus, būdus ir priemones pagal mokyklos tipą, jos konkrečius tikslus, turinį, mokymo sąlygas. 
Geranoriškas, kompetentingas ir veržlus dėstytojų kolektyvas yra pasirengęs dalintis žiniomis ir 
praktine patirtimi. 
 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigęs Anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos pedagogikos programą 
absolventas gali realizuoti šias karjeros galimybes: 

● dirbti anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) mokytoju pagrindinėse, 
bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose, 
papildomo ugdymo įstaigose, kalbų mokyklose, kalbų centruose ir kitose su mokymo 
organizavimu susijusiose institucijose; 

● toliau tęsti studijas VDU ir kitų universitetų magistrantūrose.  
 
  



 
Praktikos 
 
Anglų filologijos programos studentai atlieka tris pedagogines praktikas: pirmoji 6-ių savaičių 
pedagogo asistento pedagoginė praktika atliekama antraisiais studijų metais, antroji 8-ių savaičių 
pedagoginė praktika globojant mentoriui organizuojama trečiaisiais studijų metais, ir trečioji 8-ių 
savaičių savarankiška pedagoginė praktika vykdoma ketvirtaisiais studijų metais. Tokiu būdu, 
studentas studijų metu rengiasi būsimam pedagogo darbui, nuosekliai taikydamas įgytas žinias 
praktikoje. Praktika atliekama pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose. Taip pat studentai turi 
galimybę atlikti pedagoginę praktiką užsienyje. 
  
Tarptautiškumas 
 
Studijuodami Anglų filologijos programoje studentai gali dalyvauti ERASMUS programos mainuose, 
pagal kurią galima išvykti studijuoti vienam arba dviem semestrams į užsienio šalių universitetus, su 
kuriais VDU pasirašęs bendradarbiavimo sutartis. ERASMUS programoje gali dalyvauti visi 
aukštesnio nei I kurso VDU Švietimo akademijos bakalauro studijų studentai. Anglų filologijos 
studentai gali vykti į Lenkijos Ostravos, Kazimierz Wielki, Jagiellonski, Varšuvos ir Bialystoko 
universitetus, Prancūzijos Limožo ir Vakarų Bretanės universitetus, Belgijos Saint-Louis universitetą, 
Turkijos Dumlupinar ir Fatih universitetus, Vengrijos Eszterhazy Karoly koledžą, Vokietijos 
Humboldt, Greifswald ir Erfurto universitetus, Italijos Modenos universitetą ir kt. institucijas. 
 
Į Anglų filologijos studijų programą atvyksta daug ERASMUS studentų iš kitų šalių, o tai leidžia 
studentams plėsti kitų kultūrų pažinimą, užmegzti ryšių su kitų šalių studentais ir keistis gerąja 
patirtimi. 
 
 
 
 


