
 

  
 

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Studijuodami socialinę pedagogiką įgysite platesnį išsilavinimą – baigę studijas įgysite ne tik 
bakalauro laipsnį, bet ir pedagogo kvalifikaciją; praplėsite savo įsidarbinimo galimybes, nes programa 
ugdo asmenį, pajėgų kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, gebantį įprasminti savo 
gyvenimą prieštaringose dabarties tikrovėse; galėsite nemokamai pasirinkti jus dominančias 
gilinamųjų dalykų kryptis: viešąją komunikaciją; asmens socialinę integraciją; specialiųjų poreikių 
vaikų ugdymą; šeimos edukaciją. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Socialinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6121MX027 
Studijų sritis: Ugdymo mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės kalba  BUD 3 
Specialybės užsienio kalba  BUD 3 
Projektinės veiklos vadyba  SKD 3 
Informacinės sistemos  SKD 3 
Vaikų teisių apsauga  SKD 5 
Etninė kultūra ir renginių organizavimas  SKD 6 
Įvadas į specialybę  SKD 7 
Iš viso:   30  
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Specialybės užsienio kalba  BUD 3 
Modulis "Socialinė edukacija": 
  Socialinė pedagogika, 
  Prevencinė pedagogika, 
  Sociokultūrinis ugdymas 

 SKD 15 

Pasirenkamos gilinamųjų dalykų grupės  SKD 6 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Iš viso:   30  
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Laisvai pasirenkamas dalykas  LPD 3 
Bendroji ir socialinė psichologija  PSD 3 
Socialinio ugdymo technologijos  PSD 4 
Socialinio dizaino pagrindai  SKD 4 
Švietimo ir socialinė politika  SKD 5 
Pilietinė visuomenė ir dalyvavimas  SKD 5 
Pasirenkamos gilinamųjų dalykų grupės  SKD 6 
Iš viso:   30  
  
 
 
 
 
 
 
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



Pedagogika PSD 5 
Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Socialinio ugdymo technologijos 2  PSD 4 
Institucijų vadybos pagrindai SKD 4 
Pasirenkamos gilinamųjų dalykų grupės  SKD 6 
Pedagogo asistento praktika PP 6 
 Iš viso:   30  
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo filosofija  BUD 3 
Tarptautinio akademinio raštingumo pagrindai  SKD 3 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Lygios galimybės ugdyme  SKD 3 
Pasirenkamųjų gilinamųjų dalykų grupės  SKD 6 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Iš viso:   30  
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Įtraukiantysis ugdymas  SKD  5 
Laisvai pasirenkamas dalykas  PDF  3 
Įvadas į bakalauro baigiamąjį darbą  SKD 5 
Socialinės ekonomikos pagrindai  SKD 3 
Familistika  SKD 5 
Alternatyviai pasirenkamas dalykas  PDF 3 
Pasirenkamos gilinamųjų dalykų grupės  SKD  6 
Iš viso:   30 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinė komunikacija  SKD  6 
Laisvai pasirenkamas dalykas  PDF  3 
Edukacinių tyrimų pagrindai  SKD  3 
Pasirenkamos gilinamųjų dalykų grupės  SKD  6 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP  12 
Iš viso:   30  
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdomieji ir ekspertiniai pokalbiai  SKD 8 
Neformalus ugdymas  SKD 4 



Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSBD 3 
Alternatyviai pasirenkamas dalykas  PDF 3 
Baigiamasis bakalauro darbas  BD 12 
Iš viso:   30  
 
Kodėl verta studijuoti šioje programoje? 
  

1. Pasirinkę šią specialybę išmoksite padėti sau ir šeimai; gebėsite rasti kūrybiškus ir verslius 
sprendimus organizacijai ir bendruomenei; tarpininkausite spręsdami šeimų, organizacijų ir 
visų piliečių socialinius ir kitus konfliktus. 

2.  Mokėsite konsultuoti ir taikyti pozityviosios tėvystės, ergoterapijos metodus šeimoms, 
įvairioms socialinėms grupėms; gebėsite padėti atskleisti žmogaus problemas ir sukurti 
geriausius pagalbos įrankius ir scenarijus. 

3.  Pasirinkę šią specialybę išmoksite kūrybiškai dirbti su komanda, ją suburti ir valdyti, būti 
krizinių atvejų vadybininku sudėtingose situacijose; kurti asmens ir organizacijos stilių ir 
įvaizdį, reklamos produktus; susipažinsite su fotografija, žiniasklaida, virtualiąja komunikacija 
ir viešaisiais ryšiais. 

4. Išmoksite suburti bendruomenę, įkurti nevyriausybinę ar socialinio verslo organizaciją, 
konstruoti startuolius (angl. „start-up“, verslą pradedanti įmonė) ir naudoti kūrybinių ir 
socialinių industrijų metodus edukacinėse, bendruomenių veiklose. 

5. Baigę studijas mokėsite susikurti darbo vietą ir padėsite inicijuoti darbo vietų kūrimą kitiems 
jauniems žmonėms ir senjorams. 

 
Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programa iš visų Lietuvoje esančių programų labiausiai 
išsiskiria savo turiniu, kuris apima kūrybinių ir socialinių industrijų, socialinės komunikacijos 
tarpusavio ryšius. Programos struktūra yra dinamiška ir formuojama pagal moderniausias pasaulio 
sumaniosios edukacijos inovacijas ir gerosios praktikos tradicijas. Išskirtinis programos pranašumas 
yra tai, kad nemaža programos dalis skirta didinti besimokančiųjų kūrybiškumo, verslumo ir 
inovaciniams antreprenerystės gebėjimams plėtoti ir inicijuoti į vaikų ir visuomenės gerovę nukreiptas 
naujas socialinių industrijų įmones ir organizacijas. 
 
Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programa yra tiesiogiai susieta su Lietuvos socialinės ir 
kūrybinės rinkos poreikiais ir orientuota į socioedukacinį socialinės ekonomikos plėtros kontekstą, 
mokymosi dalyvaujant (learning by doing), projektinio ir simuliacinio mokymosi didaktikas, 
nukreiptas ne į formalų procesą, o į pozityvų socialinį ir kūrybinį rezultatą. 
 
Teikiamos programos išskirtinumas – verslaus ir kūrybiško aspekto integracija į socialinių problemų 
sprendimą, kultūrinį ir vertybinį žinojimą, iš kurio kyla inovacinės idėjos, daugiafunkcio dizaino 
metodai, kuriantys inovacines ir partnerystės terpes. Socialiniai pedagogai yra modernios vadybos 
atstovai, sprendžiantys problemas čia ir dabar, formuojantys žmogui draugiškas edukacines ir 
kūrybines aplinkas. 
Programą vykdantis universitetas ir mokslinis pedagoginis personalas siekia, kad studentų, o vėliau ir 
absolventų, kompleksinės žinios leistų moksliškai analizuoti situaciją ir ją sieti su dinamiškai kintančia 
aplinka, bendruomenių veikla, visuomeniniais santykiais, iškylančiomis naujomis vertybėmis: 
kūrybingi ir inovatyvūs sprendimai, visuomenės įtinklinimas, tradicinių informacinių išteklių keitimas 
į virtualius, ne į procesą, o į rezultatą orientuotos profesinės veiklos. 
 
Socialinės pedagogikos studentai turi galimybių išvykti stažuotis į užsienį, kad nors vieną studijų 
semestrą praleistų kitų šalių partnerių universitetuose ir savo kūrybiniuose ir moksliniuose darbuose 



panaudotų pasaulio universitetuose ir praktikose atrastą gerąją praktiką. Studentai gali rinktis iš 
daugiau nei 35 pasaulio šalių partnerių (Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Latvija, Estija, Danija, 
Švedija, Islandija, Italija, Portugalija, Norvegija, Prancūzija, Jordanija, Suomija, Turkija, Rusija, 
Bulgarija, Rumunija, Lenkija, Vokietija, Baltarusija, Ukraina, Švedija, Rumunija, Bulgarija, Pietų 
Afrikos Respublika, Airija, Jungtinė Karalystė, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Gruzija, Armėnija, 
Moldavija, Graikija, Ispanija ir kt.) institucijų. 
 
Studijose panaudojamos inovatyviausios šalies socialinių, edukacinių, socialinio verslo, socialinės 
komunikacijos patirtys. 
 
Ko išmoksiu? Ką gebėsiu daryti? 
  
Socialinės pedagogikos bakalauro studijos sudarys galimybes studentams išsiugdyti kompetencijas, 
įgalinančias sėkmingai atlikti mokymosi organizatoriaus, kūrybiško ugdytojo, galimybių kūrėjo, 
talkininko, patarėjo, partnerio, tarpininko tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių, 
ugdymo proceso organizavimo ir koregavimo koordinatoriaus vaidmenis. Todėl absolventai pasirengs 
socialinio pedagogo konstruktyviai profesinei veiklai bei aktyviam dalyvavimui visuomenės 
gyvenime. Studijų metu studentai mokysis pritaikyti savo žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, 
sprendžiant socioedukacines problemas ir priimant argumentuotus sprendimus. 
  
Karjeros galimybės 
  
Socialinės pedagogikos programa yra pirmoji Lietuvoje ir turi susiklosčiusias socialinio pedagogo 
rengimo tradicijas ir savitą kultūrą, yra pakankamai aukštai vertinama socialinių partnerių ir 
darbdavių. Todėl programos absolventai įsidarbina ne tik švietimo, socialinės globos institucijose, bet 
ir platesnėse valstybės valdymo sferose: Lietuvos kalėjimų departamente, Švietimo ir mokslo, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijose, Vaiko teisių apsaugos tarnybose bei kitose viešojo 
sektoriaus institucijose. Studijų metu absolventai įgyja kompetencijų steigti nevyriausybines 
organizacijas bei susikurti darbo vietas. 
  
Praktikos 
  
Studijos institute yra orientuotos į praktinę veiklą, todėl studijų procese integruotos pedagoginės 
praktikos: pedagogo asistento praktika, pedagoginė praktika globojant mentoriui, savarankiška 
pedagoginė praktika. Šias praktikas studentai atlieka tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, 
todėl, siekiant užtikrinti, kad studentai pasisemtų reikiamų žinių, jiems yra sudarytos sąlygos atlikti 
praktiką 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. 
  
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. 
 
 


