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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Pateikite trumpą informaciją apie studijų dalyką (dalyko paskirtis, studijų formos, tematika)
Tikslas – pad÷ti doktorantui suprasti edukologijos raidą, tendencijas ir perspektyvas, siejant jas su konkrečiu
kontekstu ir mokytis projektuoti edukologijos perspektyvą XXI a. iššūkių akistatoje.
Studijų formos: paskaitos, seminarai, konsultacijos , diskusijos, individualūs projektai.
Ugdymo mokslo genez÷, raida ir sklaida istoriniu aspektu. Edukologija tarpdisciplininių mokslų erdv÷je.
Šiuolaikin÷s edukologijos tikslai, galimyb÷s ir perspektyvos. Globalizacijos iššūkiai edukologijai. Vientisos
ugdymo sampratos aktualumas ir paieškos. Ugdymo daugiafunkcionalumas kaip edukacin÷ problema.
Vertybiniai ugdymo pagrindai, jų paskirtis ir aktualumas. Edukologinių tyrimų kryptys. Aktualiausios
Lietuvos edukologijos problemos
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
Pateikti pagrindinę dalyko studijų ir turinio informaciją. Tai yra trumpas dalyko pristatymas (dalyko
paskirtis, studijų formos, tematika, rezultatai)
The aim – to help a doctoral student understand the development of educational science, its tendencies and
perspectives linking them with specific context and learning to project the perspective of educational science
facing 21st century challenges. Forms of studies – lectures, seminars, consultations, discussions, individual
projects.Content. Genesis of educational science, its development and spread from historic perspective.
Educational science in the space of interdisciplinary sciences. Goals, possibilities and perspectives of
contemporary educational science. Challenges of globalisation to educational science. Topicality of and
search for unified concept of education. Multifunctionality of education as an educational problem. Valuebased fundamentals of education, their purpose and topicality. Trends in educational research. The most
topical problems of educational science in Lithuania.
Studijų rezultatai
Pateikti 5-9 rezultatus
S÷kmingai pabaigę studijas studentai geb÷s:
• Identifikuoti ir įvertinti ugdymo mokslo genezę ir raidą istoriniu aspektu.
• Identifikuoti ir modeliuoti ugdymo mokslo vietą šiuolaikinių tarpdisciplininių mokslų erdv÷je.
• Identifikuoti vientisos ugdymo sampratos aktualumą ir jos paieškų galimybes.
• Modeliuoti ugdymo mokslo sklaidą, įvertinant sociopolitinius, kultūrinius ir edukacinius veiksnius.
• Analizuoti ir projektuoti perspektyvinius ugdymo mokslo tikslus ir jų įgyvendinimą XX I amžiaus
iššūkių kontekste
• Prognozuoti naujas edukacinių tyrimų kryptis ir jų kontekste išskirti spręstinas Lietuvos
edukologijos spręstinas problemas.
• Identifikuoti aktualias vertybių ugdymo problemas ir siūlyti efektyvias jų spendimo strategijas bei
technologijas.

Turinys
Ugdymo mokslo genez÷, raida ir sklaida istoriniu aspektu;
Ugdymo mokslo struktūra, sąsajos su kitais mokslais. Tarpdiscipliniškumas ir klasifikacijos problemos.
Pedagogikos ir edukologijos sąsajos. „Edukologijos“ sąvokos vartosena pasaulyje ir Lietuvoje.
Edukologinių tyrimų kryptys : istorin÷s įžvalgos.
XXIamžiaus iššūkai ugdymo mokslui ir jų sprendimo galimybių paieška ugdymo realyb÷s lygmenyse.
Ugdymas kaip sud÷tingas daugiamatis fenomenas. Visuminio (holistinio) ugdymo sampratų aktualumas
ir paieškos.
Vertybių vaidmuo bei vieta puosel÷jant visuminį (vientisą) požiūrį į ugdymo procesą. Ugdymo
daugiafunkcionalumas.
Aukl÷jimas kaip išskirtin÷ ugdymo funkcija šių laikų globalizacijos kontekste. Aukl÷jimo turinys ir
vertyb÷s.
Vertybių tyrimo aspektai ir jų reikšm÷ ugdymo mokslui ir praktikai. Vertybių ugdymo strategijos ir
technologijos.
Ugdymas ir švietimas: jų vienyb÷s bei skirtyb÷s problema.
Švietimo sistema, organizacija – misija , vizija, strategija, kultūra.
Ugdymo mokslo problemos ir jų identifikavimo sunkumai, konfliktai jų sprendimų scenarijai ugdymo
realyb÷s lygmenų kontekste.
Doktoranto pasiekimų vertinimas
Nurodyti vertinimo kriterijus. Argumentavimas, sistemiškumas, originalumas , analiz÷, projektavimo logika.
Kaupiamasis balas – individualus darbas (trys užduotys po 20 %. Viso 60 %), egzaminas (40 %).
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Patvirtinta (mokslo krypties pavadinimas) mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25
pos÷džio nutarimu Nr. 1 (protokolo Nr. 6 ).
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