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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Pagrindinis tikslas – įgyti gilios teorin÷s analiz÷s bei jos susiejimo su praktika kompetencijas. Pateikiamas
dviejų pagrindinių švietimo sociologijos rakursų – funkcionalizmo ir marksizmo - palyginimas. Toliau –
savarankiškas tiriamasis darbas. Doktorantai pasirenka vieną iš aktualiausių švietimo temų ir vieną
šiuolaikinių švietimo sociologijos teoretikų. Išsamiai analizuoja žymių teoretikų darbus pagal pasirinktą
tematiką ir autorių. Analizę pateikia raštu ir (sutrumpintai) pateikties forma. Ją pristato doktorantų grup÷je,
įvyksta diskusija.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
The main aim of the course – to enable doctoral students to perform deep theoretical analysis. Comparative
analysis of two main theoretical approaches – functionalist and marxist – is presented. Further on doctoral
students select one of the most actual themes and one of famous contemporary education sociologist (Apple
M., Bernstein B., Bourdieu P., Illych I., Giroux H., Willis P., etc.) and make explicit analysis of the theme
and publications of the author. Analysis is presented in the form of written paper and short presentation. It is
presented for discussion in the seminars.
Studijų rezultatai
Doktorantai geb÷s:
- kritiškai analizuoti šiuolaikinių švietimo sociologijos teoretikų originalius mokslo darbus;
- pateikti teorinių publikacijų esmę;
- palyginti švietimo sociologų mintis;
- pritaikyti (parinkti) teorijas konkrečių praktinių problemų analizei;
- pateikti siūlymus švietimo sistemos ar jos dalies reformavimui, besiremdami švietimo sociologijos
teorijomis;
- pristatyti savo teorinį požiūrį į aktualias švietimo problemas.
Turinys
Funkcionalizmo ir marksizmo rakursų švietimo sociologijoje palyginimas. Šiuolaikinių švietimo sociologijos
teoretikų publikacijų aktualiais švietimo klausimais analiz÷ (pvz., aukštojo mokslo reformos, socialinis
teisingumas švietimo sistemoje, lyčių skirtumai švietimo sistemoje, multikultūrinis ugdymas ir pan.). Žymių
šiuolaikinių švietimo sociologijos teoretikų (M.Apple, B.Bernstein, P.Bourdieu, I.Illych, H.Giroux, P.Willis
ir kt.) darbų analiz÷.
Doktoranto pasiekimų vertinimas
Analiz÷ bei lyginimas, kritinis mąstymas, mokslinis argumentavimas, originalumas
Kaupiamasis balas – individualus darbas (dvi užduotys po 30%, iš viso 60 %), egzaminas (40 %).
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