
 

  
 

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Magistrantūros studijų programa Specialioji pedagogika skirta parengti specialųjį pedagogą, tyrėją 
praktiką, gebantį vertinti asmens specialiuosius poreikius ir modernių specialiojo ugdymo teorijų bei 
tyrimų rezultatų pagrindu kurti ugdymo aplinkas, didinančias asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, 
edukacinę įtrauktį įvairių lygmenų švietimo įstaigose. 
 
Pasirinkę šią specializaciją, asmenys įgyja specialiosios pedagogikos žinių, kurios reikalingos asmens 
specialiesiems poreikiams identifikuoti, kurti palankią ugdymo(si) aplinką, teikti specialiąją 
pedagoginę pagalbą. 
 
Asmenys, baigę šią studijų programą, gali dirbti visų lygių bendrojo ugdymo įstaigose (ikimokyklinio, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio), mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, ir 
švietimo pagalbos įstaigose. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211MX013 
Studijų sritis: Ugdymo mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 2 metai, I - 3 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: ugdymo mokslų magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Šiuolaikinės filosofinės ugdymo sistemos   6 
Negalės fenomenas visuomenėje ir mene   3 
Asmenų, turinčių intelekto ir kognityvinių funkcijų sutrikimų, edukacija   6 
Edukologinių tyrimų metodologija (6) ir pirmasis baigiamojo darbo 
projektas (3)   9 
Pasirenkamieji dalykai: 
1) Bendravimo psichologija 
2) Moderniosios ugdymo technologijos 

  6 

Iš viso:   30  
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Asmenų, turinčių regos sutrikimų, edukacija   6 
Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, edukacija   6 
Kokybinių tyrimų strategijos (5) ir antrasis baigiamojo darbo projektas (3)   8 
Asmenų, turinčių kalbos ir motorinių funkcijų sutrikimų, edukacija   6 
Pasirenkamieji dalykai: 
1) Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, meninė socializacija 
2) Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai 

  4 

Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Bioetika   6 
Vaiko, turinčio specialiųjų poreikių, socializacija   6 
Heterogeninių grupių didaktika   6 
Ikiprofesinis neįgalumą turinčių asmenų ugdymas   6 
Pasirenkamieji dalykai: 
1) Mokslinės komunikacijos kultūra 
2) Informacinės ir komunikacinės technologijos edukacijoje 

  6 

Iš viso:   30  
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Mokslinė-tiriamoji praktika   6 
Baigiamasis magistro darbas   24 
Iš viso:   30  
 
 
Programos tikslas 
  



Parengti specialųjį pedagogą, tyrėją praktiką, gebantį vertinti asmens specialiuosius poreikius ir 
modernių specialiojo ugdymo teorijų bei tyrimų rezultatų pagrindu kurti ugdymo aplinkas, didinančias 
asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacinę įtrauktį įvairių lygmenų švietimo įstaigose. 
 
Baigę specialiosios pedagogikos studijų programą absolventai: 

● išmanys asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacinius, etinius, socialinius, kultūrinius 
kontekstus ir, priimdami profesinius sprendimus, juos interpretuos taikomųjų mokslo žinių 
pagrindu; taip pat žinos specialiosios pedagogikos paradigmos ir negalios sampratos kaitos 
teorijas, kokybiškos specialiosios pedagoginės pagalbos bei įtraukiojo ugdymo koncepcijas ir 
kūrybiškai jas naudos priimdami sisteminius specialiosios pedagoginės pagalbos sprendimus 
įvairaus lygmens ugdymo įstaigose. 

● Gebės tyrinėti aktualias profesinės srities problemas: pasirinkti tinkamas tyrimų strategijas, 
rinkti duomenis, tinkamai juos analizuoti ir interpretuoti bei teoriškai pagrįsti ir praktiškai 
įgyvendinti empirinį specialiosios pedagoginės pagalbos ir ugdymo organizavimo sprendimą. 

● Gebės identifikuoti asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacines problemas, nustatyti 
specialiuosius ugdymo(si) poreikius, pobūdį ir jų mąstą, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą 
ir didinti mokymosi veiksmingumą; logiškai ir etiškai interpretuoti pedagoginio tyrimo 
rezultatus, aiškiai ir pagrįstai komunikuoti specialistų bei klientų grupėse, teikti profesionalias 
specialiojo pedagogo konsultacijas; kritiškai, remiantis naujausiais mokslo ir praktikos 
pasiekimais vertinti ir taikyti šiuolaikinius didaktinius sprendimus, ugdymo strategijas, 
technikas ir technologijas, priemones ugdymo turiniui diferencijuoti ir jo įgyvendinimą 
kuruoti homogeniškose ir heterogeniškose ugdytinių grupėse; koordinuoti specialiąją 
pedagoginę pagalbą instituciniu bei tarpinstituciniu lygmeniu, vienyti pedagogų, specialiosios 
pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikėjų pastangas asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, 
ugdymui optimizuoti, palankiausiai aplinkai formuoti. 

● Gebės profesionaliai komunikuoti ir veikti tarpdisciplininėje specialistų grupėje bei 
nespecialistams paaiškinti savo įžvalgas, profesinius sprendimus, veiksmus, siekius ir 
numatomus rezultatus. 

● Gebės reflektuoti savo profesinę patirtį ir įsivertinti jos rezultatus, nenutrūkstamai domėtis 
edukologijos mokslo pažanga, kryptingai ir autonomiškai planuoti tolimesnio mokymosi ir 
tobulėjimo perspektyvą. 

  
Karjeros galimybės 
  
Ši studijų programa suteikia galimybę studentui įgyti visas sėkmingai specialiojo pedagogo profesinei 
veiklai būtinas kompetencijas. Asmenys, baigę šią studijų programą gali dirbti įvairių tipų 
ikimokyklinėse įstaigose bei bendrojo ugdymo mokyklose taip pat mokyklose, skirtose mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir švietimo pagalbos įstaigose. Taip pat jie gali užsiimti 
privačia specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjo veikla. Gali tęsti studijas trečioje studijų pakopoje 
(doktorantūroje). 
  
Praktika 
  
Studentai, atlikdami mokslinę tiriamąją praktiką, gilina žinias, stebi praktinę specialiųjų pedagogų 
veiklą ir tobulina praktinius mokslinės veiklos įgūdžius įvairiose ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose 
įtraukųjį ugdymą: Vilniaus Versmės katalikiškoje gimnazijoje, Vilniaus Medeinos pradinėje 
mokykloje, specializuotuose ugdymo centruose ir švietimo pagalbos institucijose.  
  
Studijos užsienyje 
  



Studentai gali dalyvauti Erasmus+ studentų mainų programoje ir studijuoti Europos Sąjungos šalių 
universitetuose Belgijoje, Danijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kt. 
 
  
 


