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LAIPSNIS arba SUTEIKIAMAS
KVALIFIKACINIS LAIPSNIS IR
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STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ
STUDIJŲ APIMTIS
STUDIJUOJAMI DALYKAI:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
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Socialinė pedagogika
Socialinės pedagogikos
pedagogas

profesinis

bakalauras,

Vidurinis
Nuolatinės studijos - 3 metai,
Ištęstinės studijos - 4 metai
180 kreditų
Filosofijos įvadas; Profesinė užsienio kalba: anglų,
vokiečių, prancūzų; Profesinė kalbos kultūra; Darbo ir
civilinė sauga; Švietimo politika ir vadyba.
Pedagoginės studijos:
Edukologijos pagrindai; Specialioji pedagogika;
Šeimos pedagogika; Socialinė pedagogika; Bendroji ir
asmenybės
psichologija; Raidos
psichologija;
Ugdymo filosofija; Pedagoginių studijų baigiamasis
darbas.
Pedagoginės parktikos:
Pažintinė praktika – socialinio pedagogo veiklos
stebėjimas ir analizė, ugdytinių pažinimas, aptariant
socialines problemas ir analizuojant įstaigos
prevencinio darbo planus.
Mokomoji praktika – ugdomosios veiklos
stebėjimas, atkreipiant dėmesį į problemų turinčius
ugdytinius; skirtingų formų užsiėmimų organizavimas,
asistavimas socialiniam pedagogui.
Profesinės veiklos praktikos – ugdytinių prevencinės
veiklos planavimas ir organizavimas, atsižvelgiant į
socialinės aplinkos ypatumus; specialiųjų ugdytinių
poreikių atpažinimas, savarankiška praktikanto veikla
atliekant socialinio pedagogo funkcijas mokykloje.
Pedagoginės specializacijos dalykai:
Studijų įvadas; Vaiko ir šeimos teisė; Sociologija;
Vaiko sveikata; Vaiko globa; Prevencinė pedagogika;
Socialinė ir pedagoginė psichologija; Socialinio darbo
teorija ir metodika; Socialiniai tyrimai; Kultūrinė
įvairovė;
Tarpkultūrinis
ugdymas;
Karjeros

planavimas; IT taikymas socialinio pedagogo darbe.
Studentų alternatyviai pasirenkami moduliai:
Kultūrinių renginių organizavimas (I alternatyva):
Iškalba ir scenos kalba; Laisvalaikio pedagogika;
Renginių organizavimo metodika; Specializacijos
praktika.
Darbas su rizikos grupės vaikais (II alternatyva):
Darbas su rizikos šeimomis; Delinkventinė
pedagogika; Patyrimo pedagogika; Specializacijos
praktika.
Baigiamasis vertinimas:
Baigiamasis darbas (projektas)
Lietuvių kalba; Reflektyvioji pedagogika; Fizinė
Laisvai pasirenkamieji dalykai:
saviugda; Namų ūkio ekonomika ir ruoša; Užsienio
kalba (anglų, rusų, vokiečių) pradedantiesiems;
Probleminio mokymosi metodika; Gitaros studija;
Iškalbos menas; Statistika; Lyderystė; Vizualiniai
menai; Verslumo pagrindai; Logika, Verslo
simuliavimas; Kultūros istorija; Ekologija; Fleitos
studija; Projektų rengimas ir įgyvendinimas;
Inovatyvių technologijų taikymas; Karjeros valdymas;
Pilietiškumo ugdymas.
Parengti kūrybingą, kritiškai mąstantį socialinį
NUMATOMI STUDIJŲ
pedagogą, gebantį kvalifikuotai veikti kintančioje
PROGRAMOS REZULTATAI
įvairialypėje
sociokultūrinėje
aplinkoje,
teikti
socialinę pedagoginę pagalbą skirtingų poreikių
ugdytiniams, tarpininkauti tarp ugdytinių ir įvairių
institucijų siekiant jų gerovės, organizuoti prevencinę
veiklą, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
Įvertinti ugdytinio poreikius; sudaryti socialinės
ABSOLVENTAI GEBĖS
pedagoginės pagalbos ugdytiniui planą; pritaikyti
individualaus darbo su ugdytiniais metodus;
organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti
socialinį jų funkcionavimą; analizuoti ir vertinti
socialinio
pedagoginio
poveikio
ugdytiniui
veiksmingumą; įvertinti ugdytinio vietą socialinėje
grupėje; organizuoti ugdytinių veiklą grupėje, gebės
analizuoti ir vertinti grupėje vykstančius pokyčius;
vertinti ugdytinio aplinką, organizuoti visuomenės
švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių
pedagoginių reiškinių; analizuoti prevencinio darbo
veiksmingumą; bendrauti ir bendradarbiauti su
ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis bei
kitomis organizacijomis, koordinuoti socialinės
pedagoginės pagalbos teikimą ugdytiniams, dirbti
komandoje; taikyti socialinio tyrimo metodus.
Absolventai gali dirbti pedagogu visų tipų švietimo
KARJEROS GALIMYBĖS
įstaigose
ir
institucijose,
socialinės
globos
institucijose, visuomeninėse organizacijose, vaiko
teisių apsaugos tarnybose bei kitose viešojo sektoriaus
institucijose, dirbti pagal pasirinktąją specializaciją.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO
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