
 

  
 

LIETUVIŲ FILOLOGIJOS IR ISTORIJOS PEDAGOGIKA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Vykdant šią programą taikomas gretutinės krypties studijų modelis. Absolventai įgys dalyko 
pedagogikos, lietuvių filologijos ir istorijos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją. Lietuvių 
filologijos ir istorijos pedagogikos bakalauro studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus 
dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos ir istorijos bakalaurus pedagogus, užtikrinti jiems reikiamą 
bazinį europinius standartus atitinkantį humanitarinį išsilavinimą, suteikiantį pedagogo kvalifikaciją ir 
bakalauro laipsnį, leidžiantį tęsti antrosios pakopos – magistrantūros – studijas arba siekti karjeros tose 
srityse, kuriose gali būti taikomos lietuvių filologijos ir istorijos žinios. Šios programos studijos 
užtikrina, kad ją baigusieji absolventai bus sukaupę reikiamų dalykinių žinių ir gebėjimų, išsiugdę 
tinkamas vertybines nuostatas, išmanys lietuvių kalbos ir literatūros 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. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X13043 
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, lietuvių filologijos ir 
istorijos bakalauras, pedagogas 
 
  



 
 
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Sveikatos ugdymas PSD 3 
Europos proistorė  GKD 6 
Antikos istorija (VIII a. pr. Kr. – V a.)  GKD 6 
Istorijos studijų įvadas  GKD 6 
Literatūrologijos įvadas  1MD 5 
Kalbotyros įvadas  1MD 4 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Bendroji ir socialinė psichologija PSD 3 
Etnologijos įvadas  GKD 6 
Vidurinių amžių istorija (VI – XV a.)  GKD 6 
Morfologija  1MD 8 
Senoji Lietuvos literatūra  1MD 4 
Istorinė praktika 1  GKD 3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos istorija (XI–XV a.)  GKD 6 
Naujųjų laikų istorija (XVI–XVIII a.)  GKD 6 
Fonetika  1MD 5 
Lietuvių literatūros procesas (XIX a.–XX a. pr.)  1MD 5 
Ugdymo sistemos  PSD 3 
Raidos ir edukacinė psichologija  PSD 5 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos istorija (XVI–XVIII a.) GKD 6 
Modernioji XIX a. istorija  GKD 6 
Akcentologija  1MD 4 
Pedagogika (didaktika ir hodegetika)  PSD 5 
Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Istorinė praktika 2  GKD 3 
Iš viso:   30 



  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos istorija (XIX a.) GKD 6 
Modernioji XX a. istorija  GKD 6 
Dialektologija  1MD 3 
Visuotinė literatūra  1MD 4 
Lietuvių literatūros procesas (1918–1940 m. ir egzodas)  1MD 4 
Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika  PSD 4 
Kursinis darbas 1  1MD 3 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos istorija (XX a.)  GKD 5 
Lietuvių literatūra po 1940 m.  GKD 6 
Istorijos didaktika  PSD 4 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Kursinis darbas 2  GKD 3 
Iš viso:   30 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos kultūros istorija GKD 3 
Sintaksė  1MD 6 
Vaikų literatūra  1MD 3 
Naujausioji lietuvių literatūra  1MD 6 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 
Iš viso:   30 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Stilistika  1MD 3 
Akademinis rašymas  1MD 3 
Kūrybinis rašymas  1MD 3 
Retorika  1MD 3 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSD 3 
Bakalauro darbas  BD 15 (8+7) 
Iš viso:   30 
  
 
 
 



Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Programa išskirtinė, nes suteikia dvigubą bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją. Tokios 
programos nėra nė vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Ši programa mažina atotrūkį tarp studijų, 
tyrimų ir taikomosios veiklos, suartina mokslą, teoriją ir praktiką. Studentai turi galimybę gauti 
socialinę, tikslinę ir mecenatų stipendijas. 
 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigę Lietuvių filologijos ir istorijos studijų programą, absolventai gebės savarankiškai, kūrybiškai 
analizuoti ir vertinti lietuvių kultūros, kalbos ir literatūros reiškinius plačiame istoriniame kontekste. 
Tokios dvigubos specialybės absolventas ypač reikalingas mažesnių miestelių, rajonų mokyklose. 
Absolventai galės dirbti ir ekskursijų vadovais, istorinių jubiliejų, tradicinių švenčių organizatoriais 
tautinę kultūrą ugdančiose institucijose. Išėjus šią programą yra galimybė tęsti studijas antrosios 
pakopos (magistrantūros) studijų programose. 
 
Praktikos 
  
Studentai atlieka kelias praktikas – pedagogines (stebėtojo, asistento, globojant mentoriui, 
savarankišką), archeologines ir etnografinę. Jų metu nuosekliai ugdomi bei plėtojami būsimai 
savarankiškai profesinei pedagogo veiklai būtini specialieji profesiniai, tiriamieji, asmeniniai ir 
socialiniai gebėjimai bei vertybinės nuostatos, įgyjamos ir tobulinamos bendrakultūrinės, bendrosios, 
profesinės bei specialiosios lietuvių kalbos ir istorijos dalykų kompetencijos. 
 
Tarptautiškumas 
 
Studentai turi galimybę pagal Erasmus mainų programą išvykti į bet kurią ES šalį. Mokamos Erasmus 
ir Universiteto stipendijos, apgyvendinama. Studentai gali dalyvauti ir Erasmus vasaros praktikoje ES 
šalyse. VDU yra pasirašęs Erasmus bendradarbiavimo sutartis su Masaryko universitetu (Čekija, 
Brno), Paryžiaus nacionaliniu rytų kalbų ir civilizacijų institutu (Prancūzija), Dumlupinaro (Turkija), 
Greifsvaldo (Vokietija), Latvijos, Tartu (Estija), Varšuvos (Lenkija), Vroclavo (Lenkija) ir kitais 
universitetais. Į VDU Švietimo akademiją atvyksta daug Erasmus studentų, studentų iš pasaulio 
Baltistikos centrų bei pagal dvišales partnerystės sutartis. Taip pažįstamos kitų šalių kultūros, 
užmezgami akademiniai ryšiai, keičiamasi gerąja patirtimi. 
 
 
 
 


