
 

  
 

GEOGRAFIJOS IR ISTORIJOS PEDAGOGIKA 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Geografijos ir istorijos pedagogikos bakalauro studijų programos paskirtis – parengti aukštos 
kvalifikacijos, nuolat besimokantį, kūrybingą ir iniciatyvų geografijos ir istorijos dalykų pedagogą, 
turintį geografijos, istorijos, psichologijos, edukologijos ir sveikatos mokslų fundamentalių žinių ir 
gebantį sėkmingai dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, leidžiantį tęsti 
antrosios pakopos – magistrantūros – studijas arba siekti karjeros tose srityse, kuriose gali būti 
taikomos geografijos ir istorijos žinios. Šios programos studijos užtikrina, kad ją baigusieji 
absolventai: bus sukaupę reikiamų dalykinių žinių ir gebėjimų, išsiugdę tinkamas vertybines nuostatas, 
išmanys geografijos bei istorijos didaktiką, praktikuos edukacinę veiklą, pažins mokinio psichologiją, 
gebės įgytas žinias ir gebėjimus taikyti profesinėje veikloje, bus įgiję kitų reikiamo lygio 
kompetencijų, kurias nustato pedagogų profesinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Baigę šią 
studijų programą absolventai įgyja dalyko pedagogikos, gamtinės, visuomeninės geografijos ir 
istorijos bakalaurą, pedagogo kvalifikaciją. Baigęs Geografijos ir istorijos pedagogikos studijų 
programą absolventai galės dirbti geografijos ir istorijos mokytojais progimnazijose, bendrojo 
lavinimo mokyklose, gimnazijose, licėjuose, kolegijose, gamtos apsaugos, teritorinio planavimo ir 
valdymo įstaigose, turizmo įmonėse, taip pat įvairiose Lietuvos papildomo ugdymo įstaigose; vykdyti 
kultūrinę, istorinę ir geografinę erdvinę edukaciją švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, įvairiuose 
pilietinės ir kultūrinės paskirties centruose, muziejuose. 
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STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Bendroji ir raidos psichologija PSD 3 
Europos proistorė (iki I a.)  2MD 6 
Antikos istorija (VIII a. pr. Kr. – V a.)  2MD 6 
Istorijos studijų įvadas  2MD 6 
1) Geomorfologija su geologijos pagrindais 
2) Geologijos ir geomorfologijos lauko praktika  1MD 6 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kraštovaizdžio geografija  PSD 3 
Etnologijos įvadas  2MD 6 
Vidurinių amžių istorija (VI – XV a.)  2MD 6 
Topografija ir kartografija su lauko praktika  1MD 5 
Hidrologija ir vandenynų geografija su lauko praktika  1MD 4 
Meteorologija ir klimatologija su lauko praktika  1MD 3 
Istorinė praktika 1  2MD 3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagogika PSD 5 
Pedagogo asistento praktika PP 6 
Biogeografija ir dirvotyra  su lauko praktika 1MD 3 
 Lietuvos istorija (XI–XV a.)  2MD 6 
 Naujųjų laikų istorija (XVI–XVIII a.)  2MD 6 
Gyventojų ir gyvenviečių geografija su lauko praktika  1MD 4 
Iš viso:   30  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Lietuvos istorija (XVI–XVIII a.)  2MD 6 
Modernioji XIX a. istorija  2MD 6 
Kraštotyra ir turizmas su lauko praktika  1MD 4 
Gamtinių/socialinių geografinių tyrimų metodika  1MD 3 
Geografinės informacinės sistemos 1MD 3 
Istorinė praktika (2)  2MD 3 
Iš viso:   30  
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika PSD 3 
Lietuvos istorija (XIX a.)  2MD 6 
Modernioji XX a. istorija  2MD 6 
Žemynų geografija  1MD 7 
Geografijos didaktika  PSD 4 
Istorijos didaktika  PSD 4 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui PP 12 
Lietuvos istorija (XX a.)  2MD 6 
Lietuvos gamtinė geografija su lauko praktika 1MD 6 
Geografijos kursinis darbas  1MD 3 
Istorijos kursinis darbas  2MD 3 
Iš viso:   30  
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Savarankiška pedagoginė praktika PP 12 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  BD 3 
Politinė geografija  1MD 4 
Pasaulio ūkio šakų geografija  1MD 5 
Visuomeninė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Iš viso:   30  
  
 
 
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Baigiamasis darbas BD 15 
Lietuvos kultūros istorija 2MD 3 



Aplinkosauga ir globalinės problemos 1MD 3 
Lietuvos visuomeninė geografija 1MD 3 
Regioninė visuomeninė geografija  1MD 4 
Iš viso:   30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (I) 
 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



Sveikatos ugdymas PSD 3 
Istorijos studijų įvadas  2MD 6 
Europos proistorė  2MD 6 
Geomorfologija su geologijos pagrindais ir lauko praktika  1MD 6 
Biogeografija ir dirvotyra su lauko praktika  1MD 3 
Iš viso:   24 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Antikos istorija (VIIIa. pr Kr.-V a.)  2MD 6 
Etnologijos įvadas  2MD 6 
Topografija ir kartografija su lauko praktika  1MD 5 
Hidrologija ir vandenynų geografija su lauko praktika  1MD 4 
Iš viso:   21 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Bendroji ir raidos psichologija  PSD 3 
 Vidurinių amžių istorija (VI-XV a.)  2MD 6 
 Meteorologija ir klimatologija su lauko praktika  1MD  3 
 Gamtinių-socialinių geografinių tyrimų metodika  1MD 3 
 Lietuvos gamtinė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Iš viso:   21 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Lietuvos istorija (XI-XV a.)  2MD 6 
Gyventojų ir gyvenviečių geografija su lauko praktika  1MD 4 
Visuomeninė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Istorinė praktika 1 2MD 3 
Iš viso:   24 
  
 
 
 
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagogika  PSD 5 
Lietuvos visuomeninė geografija 1MD 5 
Lietuvos istorija (XVI-XVIII)  2MD 6 
Naujųjų laikų istorija (XVI-XVIII a.)  2MD 6 
Iš viso:   22 



  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Modernioji XX a. istorija  2MD 6 
Geografijos kursinis darbas  1MD 3 
Geografijos didaktika  PSD 4 
Kraštovaizdžio geografija  1MD 3 
Geografinės informacinės sistemos 1MD 3 
Iš viso:   22 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Istorijos kursinis darbas  2MD 3 
Lietuvos istorija (XIX a.)  2MD 6 
Modernioji XX a. istorija  2MD 6 
Žemynų geografija 1MD 7 
Iš viso:   22 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagogo asistento praktika PP 6 
Lietuvos istorija (XX a.)  2MD 6 
Istorijos didaktika PSD 4 
Istorinė praktika 2  2MD 3 
Kraštotyra ir turizmas su lauko praktika  1MD 4 
Iš viso:   23 
  
 
 
 
 
 
 
 
IX semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Lietuvos kultūros istorija  2MD 3 
Politinė geografija 1MD 4 
Pasaulio ūkio šakų geografija  1MD 5 
Iš viso:   24 
  
X semestras 



Pavadinimas Kodas Kreditai 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 
Regioninė visuomeninė geografija  1MD 4 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  BD 3 
Iš viso:   19 
  
XI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Aplinkosauga ir globalinės problemos 1MD 3 
Bakalauro darbo rengimas  BB 15 
Iš viso:   18 
 
Ko išmoksiu? Ką galėsiu daryti? 
 
 Geografijos ir istorijos pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti geografijos ir istorijos 
mokytojais progimnazijose, bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, licėjuose, kolegijose, gamtos 
apsaugos, teritorinio planavimo ir valdymo įstaigose, turizmo įmonėse, taip pat įvairiose Lietuvos 
papildomo ugdymo įstaigose; vykdyti kultūrinę, istorinę ir geografinę erdvinę edukaciją švietimo ir 
mokslo, kultūros įstaigose, įvairiuose pilietinės ir kultūrinės paskirties centruose, muziejuose; galės 
dalyvauti (vadovauti) nevyriausybinėse pilietinės iniciatyvos organizacijose.  
 
Absolventai galės studijuoti humanitarinių bei socialinių mokslų srities magistrantūrų programose ir 
įgyti papildomas specializacijas. 
 
Karjeros galimybės 
   
Šiuolaikinio švietimo kontekste Geografijos ir istorijos pedagogikos studijų programa atvers ją 
baigusiems absolventams platesnes karjeros galimybės. Jiems bus lengviau įsidarbinti švietimo 
įstaigose, nes jie jau turės platesnes tarpdisciplinines kompetencijas, gebės greičiau integruoti turinio, 
metodų, veiklos sritis; jiems bus lengviau susidaryti pakankamą pamokų krūvį. Jie galės dirbti 
geografijos ir istorijos mokytojais progimnazijose, bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, 
licėjuose, kolegijose, gamtos apsaugos, teritorinio planavimo ir valdymo įstaigose, turizmo įmonėse, 
taip pat įvairiose Lietuvos papildomo ugdymo įstaigose. 
    
Baigusieji Geografijos ir istorijos pedagogikos studijų programą galės vykdyti kultūrinę, istorinę ir 
geografinę erdvinę edukaciją švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, įvairiuose pilietinės ir kultūrinės 
paskirties centruose, muziejuose. 
 
Kita svarbi absolventų veiklos sritis būtų dalyvavimas (vadovavimas) nevyriausybinėse pilietinės 
iniciatyvos organizacijose. Tokios galimybės numatomos LR Vyriausybės nutarime dėl 
nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos nutarime (2010), Bendruomenių NVO veiklos 
galimybių Lietuvoje tyrime (BG-consultin, 2012), Participatory Citizenship in the European Union 
Institute of Education (Europos Komisija, 2012) ataskaitoje stiprinant bendruomenių potencialą ir 
resursus per socialinį švietimą ir tokių specialistų rengimą. 
    
Absolventai galės studijuoti humanitarinių bei socialinių mokslų srities magistrantūrų programose ir 
įgyti papildomas specializacijas. 
 



Praktikos 
    
Mokomosios lauko praktikos pagrindinėms Geografijos ir istorijos pedagogikos programos studijoms 
(geografijai) vykdomos stacionaruose ir praktikų bazėje. Geologijos mokomosios praktikos metu 
studentai tyrimus vykdys 20 etaloninių punktų, kuriose bus analizuojamos prekvarterinės ir kvarterinės 
nuogulos. Geomorfologijos praktika bus atliekama 4 etaloniniuose punktuose, kuriuose studentai 
vertins paviršiaus sąskaidą, reljefo formas, jų morfometrinius rodiklius bei formas sudarančius 
nuogulų kompleksus. Dirvožemio praktika bus atliekama 4 etaloniniuose punktuose, kuriuose 
studentai ims dirvožemio pavyzdžius, vertins dirvožemio sluoksnių rūgštingumą ir karbonatingumą. 
Meteorologinė praktika bus atliekama praktikų bazėje, kur studentai mokomi vykdyti meteorologinius 
stebėjimus ir juos apibendrinti. Mokomoji biogeografinė praktika bus atliekama Kauno zoologijos 
sode bei 4 etaloniniuose punktuose, kuriuose bus vertinami augalijos kompleksai. Hidrologinė 
praktika atliekama 3 etaloniniuose punktuose, kuriuose bus matuojamas tėkmių greitis, vandens 
baseinų gylis, vandens skaidrumas. Kraštotyros ir turizmo, Visuomeninės geografijos, Gyventojų ir 
gyvenviečių geografijos mokomosios lauko praktikos bus atliekamos keliuose etaloniniuose punktuose 
Vilniaus mieste ir jo apylinkėse, kur bus tiriami objektai ir anketavimo būdu atliekamos apklausos. 
Mokomoji kompleksinė geografinių vietovės tyrimų praktika bus atliekama 12 etaloninių punktų, 
kuriuose bus vykdomi vietovės kraštovaizdžio komponentų tyrimai. Visų praktikų metu studentai 
kaups empirinius duomenis, juos sistemins ir parengs individualias ir kolektyvines ataskaitas, kurios 
bus vertinamos. 
   
Etnologinėms praktikoms vietas bei maršrutą studentams parinks praktikos vadovas. Studentai vyks 
grupėmis į įvairius Lietuvos miestelius. Stacionarinėse ekspedicijose keliolikos studentų grupei reikės 
apklausti virš šimto žmonių, todėl bus parenkami miesteliai, turintys ne mažiau nei kelis šimtus 
gyventojų, esantys skirtinguose Lietuvos etnografiniuose regionuose su galinčiomis bei 
sutinkančiomis juos apgyvendinti mokyklomis. 
    
Nuo antro kurso studentai turi pedagogines praktikas. Antrame kurse – pedagogo asistento praktika. 
Trečiame kurse – pedagoginė praktika vadovaujant mentoriui ir ketvirtame kurse savarankiška 
pedagoginė praktika. 
 
Studijos užsienyje 
    
Erasmus programa, padedanti siekti europinių studijų standartų. Ji veikli yra ir tiems studentams, kurie 
tiesiogiai nedalyvauja mainuose: grįžę iš studijų užsienyje kolegos periodiškai rengia gerosios patirties 
sklaidos, studijų užsienyje analizės seminarus, į studentų pastabas atsižvelgia dėstytojai 
organizuodami studijas. Vieši studentų patirties pristatymai yra viena efektyviausių studentų 
mobilumo skatinimo priemonių. Viena pagrindinių mobilumą ribojančių priežasčių yra silpnos 
studentų užsienio kalbos žinios. Problemą spręsti padeda specializuotas užsienio kalbos kursas. 
    
Studentai pagal ERASMUS mainų programą gali studijuoti Lenkijos, Ispanijos, Vokietijos, 
Portugalijos, Turkijos, Čekijos, D. Britanijos universitetuose taip pat ir intensyviosiose programose. 
 


