
 

  
 

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA IR ETIKA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Studijuodami socialinę pedagogiką ir etiką įgysite platesnį išsilavinimą – baigę studijas įgysite ne tik 
bakalauro laipsnį, bet ir pedagogo kvalifikaciją; praplėsite savo įsidarbinimo galimybes, nes tapsite 
kūrybingais ir iniciatyviais specialistais, gebančiais sėkmingai dirbti socialiniais pedagogais ir / ar 
etikos mokytojais formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, socialinėse, valstybės ir savivaldybių 
valdymo institucijose. 
 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Socialinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas:  612X16004 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: 240 studijų kreditų 
Programos apimtis kreditais: NL - 4 metai, I - 5,5 metų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: socialinės pedagogikos ir dalyko 
pedagogikos (etikos) bakalauras, pedagogas 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Įvadas į socialinės pedagogikos specialybę SKD 3 
Informacinės sistemos SKD 3 
Etiketo teorija ir ugdymas SKD 4 
Pedagoginė etika SKD 4 
Etikos propedeutika  SKD 5 
Etninė kultūra ir renginių organizavimas SKD 6 
Vaiko teisių apsauga SKD 5 
Iš viso:   30  
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Neformalus ugdymas SKD 4 
Sveikatos ugdymas PSD 3 
Rytų filosofija ir etika  SKD 6 
Bioetika ir jos didaktika SKD 4 
Įtraukiantysis ugdymas SKD 5 
Švietimo ir socialinė politika SKD 5 
Vadovavimo ir lyderystės etika  SKD 3 
 Iš viso:   30  
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Bendroji ir socialinė psichologija  PSD 3 
Antikos ir viduramžių filosofija ir etika  SKD 5 
Ekologinė etika ir jos didaktika  SKD 4 
Partnerystės etikos ir vaiko teisių teorijos  SKD 5 
Pilietinė visuomenė ir dalyvavimas  SKD 5 
Ugdomieji ir ekspertiniai pokalbiai  SKD 8 
Iš viso:   30  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Tarptautinio akademinio raštingumo pagrindai  SKD 3 
Logika ir logikos didaktika  SKD 4 
Socialinio ugdymo technologijos (dalyko didaktika)  PSD 4 
Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Pedagogika  PSD 5 
Ugdymo filosofija BUD 3 
 Iš viso:   30  
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Familistika SKD 5 
Etikos didaktika  SKD 4 
Institucijų vadybos pagrindai  SKD 4 
Naujųjų amžių ir XIX a. filosofija ir etika  SKD 5 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Iš viso:   30  
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos filosofija ir etika SKD 3 
Šiuolaikinės teisingumo teorijos (didaktinis aspektas)  SKD 4 
Edukacinių tyrimų pagrindai ir kursinis darbas  SKD 8(5+3) 
Socialinė edukacija  SKD  15 
Iš viso:   30  
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Švietimo įstaigų administravimo etika  SKD 3 
Kultūros filosofija  SKD 3 
XX a. filosofija ir etika  SKD 4 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  SKD 3 
Socialinės ekonomikos pagrindai  SKD 5 
Iš viso:   30  
  
 
 
 
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kritinių teorijų didaktika  SKD 3 
Rūpesčio etika  SKD 6 



Aksiologinė etika: didaktinis aspektas  SKD 3 
Lygios galimybės ugdyme  SKD 3 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSBD 3 
Bakalauro darbo rengimas  BD 12 
Iš viso:   30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (I) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Įvadas į socialinės pedagogikos specialybę  SKD 3 
Etiketo teorija ir ugdymas  SKD 4 
Pedagoginė etika  SKD 4 



Etikos propedeutika  SKD 5 
Iš viso:   16 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pilietinė visuomenė ir dalyvavimas SKD 5 
Etninė kultūra ir renginių organizavimas  SKD 6 
Bioetika ir jos didaktika  SKD 4 
Lygios galimybės ugdyme  SKD 3 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Informacinės sistemos  SKD 3 
 Iš viso:   24  
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Institucijų vadybos pagrindai  SKD 4 
Rytų filosofija ir etika  SKD 6 
Antikos ir viduramžių filosofija ir etika  SKD 5 
Vadovavimo ir lyderystės etika  SKD 3 
Iš viso:   18 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Partnerystės etikos ir vaiko teisių teorijos  SKD 5 
Socialinė edukacija (socialinė pedagogika, 
prevencinė pedagogika, sociokultūrinis ugdymas )  SKD 15 
Ekologinė etika ir jos didaktika  SKD 4 
Bendroji ir raidos psichologija  SKD 3 
Iš viso:   27  
  
 
 
 
 
 
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Edukacinė ir specialioji psichologija  PSD 5 
Vaiko teisių apsauga  SKD 5 
Logika ir logikos didaktika  SKD 4 
Pedagogika  PSD 5 
Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Iš viso:   25  
  



VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Etikos didaktika SKD 4 
Švietimo įstaigų administravimo etika  SKD 3 
Socialinio ugdymo technologijos (dalyko didaktika)  SKD 4 
Tarptautinio akademinio raštingumo pagrindai  SKD 3 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Ugdymo filosofija  BUD 3 
Iš viso:   20  
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Naujųjų amžių ir XIX a. filosofija ir etika  SKD 5 
Lietuvos filosofija ir etika  SKD 3 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Iš viso:   20  
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Familistika  SKD 5 
Šiuolaikinės teisingumo teorijos (didaktinis aspektas)  SKD 4 
Švietimo ir socialinė politika  SKD 5 
Socialinės ekonomikos pagrindai  SKD 5 
Įtraukiantysis ugdymas  SKD 5 
Iš viso:   24  
  
 
 
 
 
 
 
 
IX semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kultūros filosofija SKD 3 
XX a. filosofija ir etika  SKD 4 
Edukacinių tyrimų pagrindai (5 kr.) ir kursinis darbas (3 kr.)  SKD 8 
Aksiologinė etika (didaktinis aspektas)  SKD 3 
Iš viso:   18 
  
X semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Rūpesčio etika  SKD 6 



Kritinių teorijų didaktika  SKD 3 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSBD 3 
Iš viso:   24  
  
XI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdomieji ir ekspertiniai pokalbiai  SKD 8 
Neformalus ugdymas  SKD 4 
Bakalauro darbo rengimas  BD 12 
Iš viso:   24  
 
Studijų programos tikslas  
 
Studijų programos tikslas – parengti nuolat besimokančius, tvirtų moralinių nuostatų, iniciatyvius ir 
kūrybingus specialistus, gebančius sėkmingai dirbti socialiniais pedagogais ir/ar etikos mokytojais 
formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, socialinėse, valstybės ir savivaldybių valdymo 
institucijose. 
 
Numatomi studijų programos rezultatai 
  
Socialinės pedagogikos ir etikos bakalauro studijų programą baigęs, socialinės pedagogikos ir dalyko 
pedagogikos bakalauro laipsnį, socialinio pedagogo ir mokytojo kvalifikaciją įgijęs absolventas: 
  

1. Gebės ugdymo(si) procese kūrybiškai, vadovaudamiesi aktualiomis Lietuvos, Europos ir 
pasaulio švietimo politikos kaitos tendencijomis, taikyti naujausias pedagogikos, 
psichologijos, socialinio konsultavimo, filosofijos ir etikos žinias bei mokslinių tyrimų 
pasiekimus. 

2. Gebės savarankiškai suplanuoti ir atlikti edukacinius tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus 
duomenis, tyrimų rezultatus panaudoti svarbioms pedagoginėms, socialinėms, etinėms 
problemoms spręsti ir mokslo idėjoms visuomenėje skleisti. 

3. Suvoks ir išmanys ugdytinių brandos ypatumus, gebės diagnozuoti atsirandančius 
socializacijos trikdžius, numatyti ir planuoti socialinės ir pedagoginės pagalbos formas ir 
būdus. 

4. Gebės organizuoti socialinę pedagoginę pagalbą vaikams ir prevencinių priemonių 
įgyvendinimą, telkiant šeimą (globėjus/rūpintojus), bendruomenę, įvairias žinybas dirbančias 
vaiko gerovės srityje. 

5. Gebės kritiškai vertinti ir interpretuoti filosofinius bei etinius tekstus, identifikuoti ir analizuoti 
aktualias dorinio ugdymo(si) problemas, numatyti jų sprendimo būdus, savo veikloje 
vadovautis asmens laisvo apsisprendimo etika. 

6. Gebės lanksčiai, orientuodamasis į ugdytinio perspektyvą diferencijuoti ir individualizuoti 
ugdymą, naudoti įnovatyvius mokymo(si) metodus ir parinkti įvairias ugdymo(si) strategijas, 
plėtojančias ugdytinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą, kūrybiškumą. 

7. Gebės taikyti neformalaus ugdymo organizavimo formas ir metodus, gebės jas pritaikyti 
skirtingose sociokultūrinėse aplinkose, gebės rengti ir įgyvendinti edukacinės veiklos 
programas (projektus), bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais. 



8. Gebės tobulinti savo profesinę veiklą, reflektuodami ir numatydami saviraiškos bei saviugdos 
kryptis, turės nuostatą mokytis visą gyvenimą, siekiant efektyviai integruotis į besikeičiančią 
visuomenę. 

9. Gebės kurti ir palaikyti psichoemociškai saugią, toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią 
aplinką, konstruktyviai dirbti komandoje, kurti švietimo ir kitų organizacijų etikos kodeksus, 
dalyvauti organizacijų etikos komitetų, etinių auditų veikloje bei jiems vadovauti. 

  
Ko išmoksiu? Ką gebėsiu daryti? 
  
Socialinės pedagogikos ir etikos bakalauro studijų programą baigęs, socialinės pedagogikos 
bakalauro laipsnį, socialinio pedagogo ir mokytojo kvalifikaciją įgijęs absolventas: žinos pedagogikos, 
psichologijos, socialinio konsultavimo teorijas, gebės jas pritaikyti pedagoginėje praktikoje; suvoks ir 
išmanys ugdytinių brandos ypatumus, gebės diagnozuoti atsirandančius socializacijos trikdžius, 
numatyti ir planuoti socialinės ir pedagoginės pagalbos formas ir būdus; gebės lanksčiai, 
orientuodamasis į ugdytinio perspektyvą, naudoti inovatyvius mokymo (si) metodus ir planuoti 
pedagoginę veiklą, kuri motyvuoja ugdytinius mokymuisi ir pažinimui; išsiugdys profesinę motyvaciją 
ir poreikį gilinti dalykines ir pedagogines žinias bei gebėjimus, įvertinti savo profesinę veiklą, 
numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, siekiant efektyviai integruotis į besikeičiančią visuomenę. 
  
Karjeros galimybės 
  
Absolventai gali dirbti socialiniais pedagogais švietimo ir globos, neformaliojo ugdymo įstaigose, visų 
tipų bendrojo ugdymo įstaigose, profesinėse mokyklose, kolegijose, aukštosiose mokyklose, vaiko 
globos, internatinėse, jaunimo, ikimokyklinėse įstaigose, laisvalaikio centruose, nevyriausybinėse 
organizacijose; socialiniais pedagogais specialios paskirties švietimo ir globos institucijose (darbui su 
vaikais, turinčiais psichinę ir fizinę negalią, elgesio sutrikimų, su asmenimis, kuriems laikinai atimta 
arba apribota laisvė perauklėjimo arba bausmės atlikimo vietose); socialiniais pedagogais socialinės 
veiklos organizavimui ir vadybai (darbas bendruomenėje, vaikų teisių apsaugos tarnybose, 
savivaldybių ar regioniniuose socialinės paramos centruose, švietimo valdymo struktūrose ir kt.); 
bendrojo ugdymo mokyklų etikos mokytojais; etiniais auditoriais, galės kurti etikos kodeksus, 
dalyvauti juose. 
 
Baigusieji socialinės pedagogikos ir etikos bakalauro studijų programą galės stoti į antrosios studijų 
pakopos Socialinių mokslų srities magistrantūrą. 
 Praktikos 
  
Rengiant būsimus etikos mokytojus ir socialinius pedagogus, svarbią vietą studijų programoje užima 
pedagoginės praktikos. Studijų programoje yra keturios pedagoginės praktikos: pedagogo asistento 
praktika (6 kreditai), pedagoginė praktika globojant mentoriui (9 kreditai) ir savarankiška pedagoginė 
praktika (12 kreditų). Studentams sudarytos sąlygos atlikti praktikas tokiose institucijose kaip: vaikų ir 
jaunimo dienos centrai, nevalstybiniai vaikų globos namai, šeimynos, visuomeninės organizacijos, 
sveikatos, neformaliojo švietimo įstaigos, profesinės mokyklos, profesinio mokymo centrai, 
gimnazijos, progimnazijos, vidurinės, pagrindinės ir pradinės mokyklos, ikimokyklinio ugdymo ir 
švietimo pagalbos įstaigos, taip pat jaunimo mokyklos, kolegijos ir savivaldybės. 
  
Studijos užsienyje, tarptautiškumas 
  
Studentai pagal Erasmus studentų mainų programą studijuoja Estijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, 



Šveicarijoje, Vokietijoje, Vengrijoje. Būsimieji socialiniai pedagogai taip pat turi galimybę klausyti 
užsienio universitetų dėstytojų paskaitų. 
 


