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Žinios, jų taikymas:
- Analizuos ir vertins Lietuvos, kitų pasaulio šalių
ugdymo patirties ir mokslo kaitos tendencijas, žinos į
darnų vystymąsi orientuoto švietimo strategines
nuostatas.
- Taikys aktyvius edukacinės aplinkos kūrimo
metodus.
- Paaiškins mokinio raidos dėsningumus, jo poreikių
pažinimo būdus, galimybes, ugdymo proceso ir jo
valdymo specifiką, refleksijos svarbą ir strategijas,
ugdymo(si) kokybę lemiančius veiksnius.
- Nagrinės ir taikys ugdymo turinio dokumentus
profesinėje veikloje.
- Taikys tinkamas vertinimo sistemas ir metodikas,
įvertindamas kiekvieno mokinio galias, ugdymosi
poreikius.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
- Organizuos profesinės veiklos tyrimą, gautus
rezultatus panaudos mokymosi tobulinimui.
- Planuos, rengs ir įgyvendins edukacinius projektus.
Specialieji gebėjimai:
- Komunikuos lietuvių ir užsienio kalbomis nuosekliai,
argumentuotai ir vaizdžiai reikšdamas mintis
- Bendraus ir bendradarbiaus su mokinio šeima ir kitais
ugdymo(si) proceso dalyviais, laikydamasis
konstruktyvumo ir pozityvumo principų, dalinsis
gerąja patirtimi.
- Plėtos mokinių informacinę kultūrą.
- Kurs saugią, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam
ugdymuisi edukacinę aplinką.
- Vertins ugdymosi situaciją, pagrįstai, atsakingai
taikys mokinio motyvavimo ir savivertės ugdymo(si)

būdus bei priemones.
Inovatyviai modeliuos ugdymo turinį ir kūrybiškai
įgyvendins, atsižvelgdamas į mokinio interesus,
poreikius, galimybes.
- Planuos ir organizuos ugdymosi procesą įvairiomis
formomis, atsižvelgdamas į mokinių polinkius,
poreikius, interesus.
- Naudos inovatyvias technologijas, organizuodamas
formalųjį ir neformalųjį mokinių ugdymą(si).
- Naudosis kiekvieno dalyko pažangos ir pasiekimų
aprašu, organizuodamas mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.
Specialiosios (skirtos specializacijoms):
- Naudosis naujausiomis IT ir specializuotomis eprogramomis, organizuodamas į mokinį orientuotą
ugdymosi procesą.
- Plėtos mokinių kompiuterinį raštingumą ir techninius
gebėjimus.
- Kurs virtualias ugdymo(si) erdves, naudodamasis
IKT.
- Gebės kūrybiškai, inovatyviai organizuoti
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą.
- Susies priešmokyklinio amžiaus vaiko ypatumus ir
poreikius, vertins ir užtikrins jo ugdymo(si) pažangą.
- Kurs edukacinę aplinką, palankią priešmokyklinio
amžiaus vaiko saviraiškai ir kompetencijų ugdymuisi.
Socialiniai gebėjimai:
- Gebės dirbti komandoje.
- Nagrinės Lietuvos ir pasaulio kultūrų įvairovę,
komunikuos daugiakultūrėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai:
- Demonstruos humanistines, demokratines vertybines
nuostatas, jas diegs, gerbdamas mokinio
individualumą.
- Reflektuos ir kurs profesinės veiklos, asmeninės
karjeros perspektyvą.
- Reflektuos mokymosi procesą, kels veiklos tikslus,
tinkamai pasirinks mokymosi strategijas.
(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus,
išskirstytos pagal įstojimo metus, jeigu skiriasi):
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
-

STUDIJŲ PLANAI

Ištęstinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Absolventai galės dirbti visų tipų bendrojo ugdymo
mokyklose pradinių klasių mokytojais ar pedagogais
pagal pasirinktą specializaciją.
Socialiniai partneriai:
Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla; Vilniaus
Tuskulėnų gimnazija; Vilniaus inžinerijos licėjus;
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla; Karalienės Mortos
mokykla; Jono Pauliaus II progimnazija; Vilniaus
Aleksandro Puškino vidurinė mokykla

