
 

  
 

IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais 
nuo gimimo iki 7 metų. 
 
Studijų programa yra viena iš pirmųjų programų, turinčių modulinę sandarą. Perėjimą prie modulinės 
studijų programos sąlygojo tarptautiškumo Europos erdvėje siekimas, orientavimasis į mokymosi 
kultūros plėtotę bei į nacionalinius reikalavimus aukštojo mokslo kokybei. Ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos studijų programą baigę absolventai taps profesionaliais ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogais, gebančiais sėkmingai integruotis į darbo rinką ir pedagoginę 
visuomenę. Gebės reflektuoti, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, 
vaikų poreikius, šeimos kultūrą, švietimo politiką, ugdymo kokybę lemiančius veiksnius, gebės kurti ir 
įgyvendinti vaikų ugdymo programas, vertinti ugdymo kokybę, teikti profesionalią švietimo pagalbą, 
mokytis, atliekant teorinę lyginamąją analizę bei empirinius tyrimus, pasirengdami tęsti studijas 
magistrantūroje bei mokytis visą gyvenimą. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6121MX013 
Studijų sritis: Ugdymo mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai, I - 5,5 metų;  
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 



 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Modulis: Ikimokyklinio ugdymo istorinis ir sociokultūrinis kontekstas   15: 
   Studijų įvadas 1SPD 3 
   Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
   Švietimo politika ir vaikystės kultūra  1SPD 9 
Komunikaciniai ir verslumo gebėjimai   15: 
   Specialybės kalba BUD 3 
   Specialybės užsienio kalba BUD 6 
   Informacinės technologijos PDF 3 
   Verslumo pagrindai  PDF 3 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginių studijų modulis: psichologija, pedagogika M1    10: 
    Bendroji ir raidos psichologija  PSD  5 
    Pedagogika  PSD  5 
 Pedagoginių studijų modulis: psichologija, pedagogika, sveikatos 
ugdymas, ugdymo filosofija M2       20: 
    Edukacinė ir socialinė psichologija  PSD  3 
    Sveikatos ugdymas  PSD  3 
    Ugdymo sistemos PSD  3 
   Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos PSD 8 
   Ugdymo filosofija BUD 3 
Iš viso:   30 
  
  



III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Vaiko psichologijos ir tiriamųjų dalykų modulis    10: 
   Vaiko psichologija 1SPD  4 
   Vaiko psichologijos kursinis darbas  1SPD 3 
   Elektroninės mokslo duomenų bazės  1SPD 3 
Pedagoginių studijų modulis: pedagogo asistento praktika M3    10: 
   Pedagogo asistento praktika PSD 10 
 Modulis: Ikimokyklinė pedagogika ir vaiko žaidimas    10: 
   Ikimokyklinė pedagogika 1SPD 6 
   Vaiko žaidimo psichologija ir pedagogika 1SPD 4 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Vaiko kalbos ugdymas    10: 
    Vaiko kalba ir komunikacija 1SPD  4 
    Vaikų literatūrinis ugdymas  1SPD  3 
   Multikultūrinis ugdymas  1SPD 3 
 Modulis: Vaiko socialinis ir pažinimo ugdymas    10: 
    Vaiko socialinis ugdymas 1SPD  5 
   Vaiko pažinimo gebėjimų ugdymas 1SPD 5 
Modulis: Vaiko meninis ugdymas   10: 
   Muzikinis ugdymas ir draminė vaidyba: muzika ir vaidyba 1SPD  7 
   Vaikų dailė 1SPD 3 
Iš viso:   30 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Ikimokyklinio ugdymo vadyba ir strategijos    10: 
    Ikimokyklinio ugdymo proceso vadyba 1SPD  3 
    Vaiko kūno kultūra 1SPD  4 
    Ikimokyklinio ugdymo metodikų kursinis darbas 1SPD  3 
 Pedagoginių studijų modulis: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 
M4    10: 
    Pedagoginė praktika globojant mentoriui PSD  10 
Modulis: Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ikimokyklinis ugdymas M1   10: 
   Specialioji psichologija ir specialusis ugdymas PDF 7 
    Gabių vaikų ugdymas PDF  3 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 



Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Ankstyvasis vaikų ugdymas įstaigoje ir šeimoje    15: 
    Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų sveikata, maitinimas, priežiūra PDF  4 
    Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo pagrindai PDF  4 
    Edukacinių, socialinių, teisinių paslaugų sistema šeimai ir vaikui PDF  4 
   Vaikų ugdymo šeimoje ir įstaigoje dermė  1SPD 3 
Modulis: Pedagogo kūrybinė raiška   15: 
   Pasirenkami 3 dalykai  PDU 9 
    Alternatyviai pasirenkami dalykai:  
    Meninė raiška – muzika ir kūrybinis šokis arba Meninė raiška - dailė ir 
technologijos 

PDF  3 

    Alternatyviai psirenkami dalykai:  
   Retorika arba Debatai PDF  3 
Iš viso:   30 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Įtraukusis ikimokyklinis ugdymas    10: 
    Meno terapijos elementai įtraukiajame ugdyme PDF  4 
    Emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos PDF  3 
    Įtraukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose PDF  3 
 Pedagoginių studijų modulis: savarankiška pedagoginė praktika M5    10: 
    Savarankiška pedagoginė praktika PSD  10 
Modulis: Ikimokyklinė pedagogika   10: 
   Lyginamoji ikimokyklinė pedagogika  PDF 3 
   Alternatyvioji ikimokyklinė pedagogika  PDF 4 
   Pedagoginių studijų baigiamasis darbas PSD 3 
Iš viso:   30 
  
  



VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Modulis: Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas    15: 
    Priešmokyklinis ugdymas  1SPD  5 
    Ugdymo(si) individualizavimas 1SPD  3 
    Vaiko pažangos vertinimas 1SPD  4 
    Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė 1SPD  3 
Modulis: Baigiamasis darbas   15: 
   Bakalauro darbas BD 15 
Iš viso:   30 
  
 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (I) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Ikimokyklinio ugdymo istorinis ir sociokultūrinis kontekstas    15: 
    Studijų įvadas 1SPD  3 
    Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD  3 
    Švietimo politika ir vaikystės kultūra  1SPD  9 
 Komunikaciniai ir verslumo gebėjimai (I dalis)    6: 
    Specialybės kalba BUD  3 
    Informacinės technologijos PDF  3 
Iš viso:    21 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Komunikaciniai ir verslumo gebėjimai (II dalis)    9: 
    Specialybės užsienio kalba BUD  6 
    Verslumo pagrindai PDF  3 
Pedagoginių studijų modulis: psichologija, pedagogika   10: 
    Bendroji ir raidos psichologija PSD 5 
    Pedagogika PSD 5 
 Vaiko psichologijos ir tiriamųjų dalykų modulis (I dalis)   3: 
    Elektroninės mokslo duomenų bazės  1SPD  3 
Iš viso:   22 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Pedagoginių studijų modulis: psichologija, pedagogika, sveikatos 
ugdymas, ugdymo filosofija M2    20: 
    Edukacinė ir socialinė psichologija PSD  3 
    Sveikatos ugdymas PSD  3 
    Ugdymo sistemos PSD  3 
    Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos PSD  8 
    Ugdymo filosofija BUD  3 
Iš viso:   20 
  
  



IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Vaiko psichologijos ir tiriamųjų dalykų modulis (II dalis)    7: 
    Vaiko psichologija  1SPD 4 
    Vaiko psichologijos kursinis darbas  1SPD 3 
Pedagoginių studijų modulis: pedagogo asistento praktika M3   10: 
    Pedagogo asistento praktika PSD 10 
 Modulis: Ikimokyklinė pedagogika ir vaiko žaidimas (I dalis)    6: 
    Ikimokyklinė pedagogika 1SPD 6 
Iš viso:   23 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
  Modulis: Ikimokyklinė pedagogika ir vaiko žaidimas (II dalis)    4: 
    Vaiko žaidimo psichologija ir pedagogika  1SPD  4 
  Modulis: Vaiko kalbos ugdymas M1    10: 
    Vaiko kalba ir komunikacija  1SPD  4 
    Vaikų literatūrinis ugdymas  1SPD  3 
    Multikultūrinis ugdymas  1SPD  3 
  Modulis: Vaiko socialinis ir pažinimo ugdymas    10: 
    Vaiko socialinis ugdymas 1SPD  5 
    Vaiko pažinimo gebėjimų ugdymas  1SPD  5 
Iš viso:   24 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
  Modulis: Vaiko meninis ugdymas    10: 
    Muzikinis ugdymas ir draminė vaidyba: muzika ir vaidyba  1SPD  7 
    Vaikų dailė  1SPD  3 
  Modulis: Ikimokyklinio ugdymo vadyba ir strategijos    10: 
    Ikimokyklinio ugdymo proceso vadyba  1SPD  3 
    Vaiko kūno kultūra 1SPD  4 
    Ikimokyklinio ugdymo metodikų kursinis darbas  1SPD  3 
Iš viso:   20 
  
  



VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Pedagoginių studijų modulis: Pedagoginė praktika globojant mentoriui 
M4    10: 
    Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PSD  10 
 Modulis: Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ikimokyklinis ugdymas M1    10: 
    Specialioji psichologija ir specialusis ugdymas  PDF  7 
    Gabių vaikų ugdymas  PDF  3 
Iš viso:   20 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Ankstyvasis vaikų ugdymas įstaigoje ir šeimoje    15: 
    Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų sveikata, maitinimas, priežiūra PDF  4 
    Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo pagrindai PDF  4 
    Edukacinių, socialinių, teisinių paslaugų sistema šeimai ir vaikui PDF  4 
    Vaikų ugdymo šeimoje ir įstaigoje dermė 1SPD  3 
 Modulis: Įtraukusis ikimokyklinis ugdymas    10: 
    Meno terapijos elementai įtraukiajame ugdyme PDF  4 
    Emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos  PDF 3 
    Įtraukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose  PDF  3 
Iš viso:   25 
  
IX semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Pedagoginių studijų modulis: savarankiška pedagoginė praktika M5     10: 
    Savarankiška pedagoginė praktika  PSD  10 
 Modulis: Ikimokyklinė pedagogika    10: 
    Lyginamoji ikimokyklinė pedagogika  PDF  3 
    Alternatyvioji ikimokyklinė pedagogika  PDF  4 
    Pedagoginių studijų baigiamasis darbas PSD 3 
Iš viso:   20 
  
  



X semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Pedagogo kūrybinė raiška    15: 
    Pasirenkami 3 dalykai  PDU  9 
    Alternatyviai pasirenkami dalykai:  
    Meninė raiška – muzika ir kūrybinis šokis arba Meninė raiška - dailė ir 
technologijos 

 PDF  3 

    Alternatyviai psirenkami dalykai:  
    Retorika arba Debatai PDF  3 
 Modulis: Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (I dalis)    8: 
    Priešmokyklinis ugdymas 1SPD  5 
    Ugdymo(si) individualizavimas 1SPD  3 
Iš viso:   23 
  
XI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Modulis: Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (II dalis)    7: 
    Vaiko pažangos vertinimas  1SPD  4 
    Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė 1SPD  3 
 Modulis: Baigiamasis darbas    15: 
    Bakalauro darbas BD  15 
Iš viso:   22 
  
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Sparčiai keičiantis visuomenei ir technologijoms kinta požiūris į vaiką ir jo ugdymą bei ugdymąsi 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtys yra kitokie, negu suaugusiųjų 
vaikystėje. Be to, visi vaikai yra skirtingi: vieni auga mieste, kiti kaime, vienų šeimoje kalbama viena, 
kitų – keliomis kalbomis, vieni auga gerovės, kiti nepritekliaus sąlygomis. Tad vienas iš aktualiausių 
uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius. Tad vaikų 
darželio auklėtoja – unikali profesija. Auklėtojos profesionalumas, dvasingumas, atsakomybė reiškiasi 
aplinkoje, kurioje kasdien auga skirtingų poreikių, gabumų mažieji ugdytiniai.  Auklėtojos žvilgsnis, 
veido išraiška, poza, balso intonacijos, žodžiai veikia vaiką, skatina unikalios asmenybės formavimąsi, 
žadina dvasingumo galias. Auklėtoja savo grupės vaikus veda įdomiu ir saugiu pažinimo ir 
naujos  patirties takeliu. Ji tampa vaikų galias puoselėjančiu stebėtoju, draugu, mokytoju, globėju, 
saugios aplinkos kūrėju, padrąsintoju, vaikų idėjų skatintoju ir palaikytoju. 
 
Herbertas Kohlis sakė, kad „troškimas mokyti ir gebėjimas mokyti nėra vienas ir tas pats. Pasitaiko 
retų išimčių, bet šiaip būti geru mokytoju reikia išmokti“. Studijuojant Ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos studijų programą studentai išmoks viso to, ko reikia šiuolaikiniam 
vaikystės pedagogui. 
 
  



Karjeros galimybės 
 
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos bakalauro studijų programos absolventai gali dirbti 
auklėtoju ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba priešmokyklinių grupių pedagogu ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose ir mokyklose. Šiuo metu intensyviai daugėjant vaikų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigose, auga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų poreikis. 
Taip pat šios studijų programos absolventai gali dirbti ugdomąjį darbą su vaikais nuo gimimo iki 
septynerių metų Lietuvos ir užsienio vaikų užimtumo ar laisvalaikio centruose, vaikų gabumų ugdymo 
centruose, sanatorijose, įvairaus pobūdžio globos namuose, savaitgalinėse mokyklėlėse. Absolventai 
gali dirbti šeimos, vaikų priežiūros aikštelių pedagogu. 
 
Studijų programos absolventai yra įgiję universitetinį edukologinį išsilavinimą ir gali dirbti valstybės 
tarnyboje (Švietimo ir mokslo ministerijoje ir jos viešosiose įstaigose, rajonų švietimo skyriuose ir kt.) 
kuruoti švietimo klausimus, gali dirbti vaiko teisių gynimo ir kitų visuomeninių organizacijų 
specialistu. Studijų programos absolventai gali teikti privačias švietimo paslaugas vaikams nuo 
gimimo iki septynerių metų, gali steigti privačias vaikų ugdymo įstaigas ar grupes. 
 
Baigusieji Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos  bakalauro studijų programą gali stoti į 
Socialinių mokslų srities, edukologijos mokslo krypties antros studijų pakopos (magistrantūros) 
studijas. 
 
Praktikos 
 
Studijuodami programą studentai atlieka tris praktikas: pedagogo asistento praktiką (3 semestre, 10 
kreditų) pedagoginę praktiką globojant mentoriui (5 semestre, 10 kreditų) ir savarankišką pedagoginę 
praktiką (7 semestre, 10 kreditų). Studentas studijų metu rengiasi būsimam pedagogo darbui, mokosi 
taikyti įgytas teorines žinias praktikoje. Praktika atliekama bazinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
Taip pat studentai turi galimybę atlikti pedagoginę praktiką užsienyje. 
 
Tarptautiškumas 
 
Studijuodami Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos bakalauro studijų programą studentai turi 
galimybę dalyvauti Erasmus+ mainų programoje ir studijuoti užsienio šalių aukštosiose mokyklose 
Lenkijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Danijoje, Portugalijoje, Turkijoje ir kt. Šios studijos 
suteikia galimybes studentams tobulinti užsienio kalbos mokėjimą, pažinti kitų šalių kultūrines 
tradicijas, ikimokyklinio ugdymo sistemą. Programos dalyviai tampa atviresni naujovėms, gali lyginti 
savo ir kitų valstybių švietimo sistemas. 
  
 
 


