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Apie studijų 
programą

Programos pavadinimas – Mokomojo dalyko pedagogika.
Specializacija – Socialinio ugdymo kryptis: istorijos ir geografijos pedagogika.
Studijų sritis – Socialiniai mokslai.
Programos apimtis kreditais (ECTS) – 240.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija – Ugdymo mokslų 
bakalauras, pedagogo kvalifikacija.
Studijų kalba – lietuvių.
Studijų vieta – Kaunas, Vilnius.

Kodėl verta 
studijuoti šią 
programą?

Šią programą rekomenduotina rinktis tiems, kurie ketina:

- tapti aukštos kvalifikacijos dviejų dalykų istorijos ir geografijos mokytojais;
- istorijos, geografijos, dviejų dalykų didaktikos specialistais, kurie geba 

įvairiapusiškai nagrinėti socialinėje, kultūrinėje, gamtinėje aplinkoje 
vykstančius įvykius, reiškinius, procesus, jų kaitą laike ir erdvėje bei kurti 
mokiniams galimybes kryptingai pažinti pasaulį, kuriame jie gyvena, tyrinėti 
praeitį, dabartį ir projektuoti visuomenės kaitos ir savo asmeninės veiklos 
perspektyvas. 

Ko išmoksite? Išmoksite:

- kurti įvairaus švietimo lygmens istorijos, geografijos ugdymo turinį;
- planuoti, organizuoti, valdyti istorijos, geografijos mokymo(si) procesą, 

atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius ir ugdymosi potencialą, 
tinkamai parinkti ir taikyti šiuolaikines ugdymo(si) strategijas ir technologijas;

- ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas organizuojamose 
formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose;  

- planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius 
tyrimus bei jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką. 

Kviečiame studijuoti VDU bakalauro studijų programoje Mokomojo dalyko pedagogika ir 
pasinaudoti unikalia galimybe tapti dviejų dalykų istorijos ir geografijos mokytojais*. 



Karjeros 
galimybės

Absolventai  galės įsidarbinti bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse 
mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, valstybinėse, privačiose 
ir visuomeninėse su istorijos, gamtos mokslų edukacija susijusiose 
organizacijose. 
Vykdyti kultūrinę, istorinę ir geografinę edukaciją švietimo, mokslo, kultūros 
įstaigose, muziejuose.
Absolventai galės tęsti studijas edukologijos magistrantūros programose, 
taip pat savo krypties (gamtos, humanitarinių mokslų) magistrantūros 
programose. 

*Pasirinkus 
mokomojo 
dalyko 
pedagogikos 
studijas: 

- 300 eurų tikslinė stipendija įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas;
- skiriamos skatinamosios stipendijos;
- skiriamos socialinės stipendijos;
- galimybė sumažinti studijų mokestį;
- galimybė atlikti praktikas užsienyje;
- studijų metu pasiekiamas anglų kalbos C1 lygis, antros užsienio kalbos B2 

lygis.
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