
Informacinis renginys karjeros specialistams

EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
VALDYMO MAGISTRO STUDIJŲ 

PROGRAMA KARJEROS 
SPECIALISTŲ PROFESINIAM 

TOBULĖJIMUI
2020-06-10

Lektorė – doc. dr. Asta Railienė
Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Mykolo Romerio universitetas

2020-06-10



RENGINIO EIGA

Programos turinys

Studijų organizavimas

Klausimai - atsakymai

2020-06-10



LAIKMEČIO 
IŠŠŪKIAI

Plėtoja inovatyvių 
edukacinių technologijų 

taikymo skirtingose 
mokymo aplinkose 

kompetencijas

KODĖL TOKIA PROGRAMA

Gilina gebėjimus 
kurti naujas 
nuotolinio 

mokymo(si), karjeros 
valdymo aplinkas, jas 

sužaidybinti, 
pritaikyti skirtingų 

besimokančiųjų 
poreikiams

2020-06-10



PASIRINKIMO GALIMYBĖS

EDUKACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ 
VALDYMAS

EDUKACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ 
VALDYMAS 
KARJEROS 
VALDYMO 
SPECIALIZACIJA

2020-06-10

Ugdymo mokslų 
magistras 

(Edukologijos 
krypties)

Ugdymo mokslų 
magistras 

(Edukologijos 
krypties) Karjeros 

valdymo specializacija



PROGRAMOS TURINYS

EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
VALDYMAS

EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS
KARJEROS VALDYMO SPECIALIZACIJA

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

Technologijų taikymas specialiajame 
ugdyme

Karjeros projektavimas

Lyderiavimas mokant ir mokantis

Modernių ugdymo technologijų valdymas

Technologijomis grįsto mokymosi 
turinio kūrimas ir vertinimas

Konsultavimas karjerai organizacijoje

Konsultavimas karjerai organizacijoje

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

Edukologinių tyrimų metodologija

Edukacinių technologijų mokslinė 
tiriamoji praktika

Karjeros valdymo mokslinė tiriamoji 
praktika

Švietimo projektų vadyba
Andragogikos technologijos

Ugdymas karjerai



TYRIMŲ KRYPTYS

Vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimą, socialinių gebėjimų 

ugdymas taikant vaizdo modeliavimą

Paauglių bendravimo kompetencijos 
ugdymas vaikų dienos centre 

naudojant edukacines technologijas

Ugdymo karjerai paslaugų bendrojo 
ugdymo mokyklose teikimo procesas: 

karjeros specialisto veikla

Integruotas karjeros kompetencijų 
ugdymas prancūzų kalbos pamokose

Karjeros kompetencijų ugdymas 
neformaliajame vaikų švietime: 

neformaliojo švietimo pedagogų požiūris

Savanorystės vaidmuo profesinės karjeros 
formavimuisi: pedagogų požiūris

Karjeros kompetencijų ugdymas 
ikimokyklinio ugdymo institucijoje 

Karjeros projektavimo paslaugų modelis: 
profesinės mokyklos atvejis 

Tėvų vaidmuo ugdymo karjerai 
procese

Suaugusiųjų saviugdos patirtys karjeros
valdymo procese

QR kodų taikymas pradinio ugdymo 
procese stiprinant mokinių mokymosi 

motyvaciją 

Edukacinės pagalbos teikimas 
pradedančiam dirbti jaunimui 

Sveikatingumo instruktoriaus profesinis 
tobulinimas (is) taikant  IKT priemones



Nuotrauka

Turinys Meniu

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

2 METAI 
(ištęstinės 
studijos)

PENKTADIENIAIS 
nuo 16:15 val.

ŠEŠTADIENIAIS 
9:00 – 16:00

KONTAKTINIO IR 
NUOTOLINIO 

DARBO 
DERINIMAS



42

Į STUDIJAS PRIIMAMI

• Baigę bet kurios studijų 
krypties universitetines 
bakalauro studijas. 

Baigę ugdymo mokslų srities
studijas kolegijose ir turintys ne
mažesnį kaip vienerių metų
darbo stažą švietimo sistemoje
arba profesinio bakalauro dalykų
įvertinimų vidurkį ne mažiau 8
(papildomų studijų nereikia).

Kolegijų absolventai, baigę 
edukologijos krypties 
papildomas studijas.

2020-06-10



KAS DAR SVARBU

15 valstybės 
finansuojamų 

vietų

Semestro 
studijų kaina 
- 1162,5 EUR 

• Pagrindinis priėmimas 
06.10 – 07.04

2020-06-10



DAUGIAU INFORMACIJOS
asta.railiene@mruni.eu

ARBA
www.mruni.eu



Kas buvo nepasakyta:

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

Asta Railienė
asta.railiene@mruni.eu

+37068276217

mailto:asta.railiene@mruni.eu

