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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Modulis skirtas studijuojantiems edukologijos krypties doktorantūroje. Modulio tikslas – atskleisti
kūrybiškumo pl÷tot÷s šiuolaikin÷je švietimo sistemoje problematiką, įgalinti studijuojančius
argumentuotai pasirinkti kūrybiškumo sampratą, ja remiantis konstruoti savo mokslinę veiklą bei
ugdymo praktiką, planuoti ir įgyvendinti kūrybiškumo pl÷tros kaip naujov÷s įvedimo į švietimo
praktiką projektus.
Modulio anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
This is the module of doctoral study program. The aim of module – to reveal problems of creativity’s
representation in contemporary educational system, to enable the students to choose the concept of
creativity reasonably and to design their scientific and educational activity based on it, to plan and
implement projects of creative development as innovative activity of educational practice.

Studijų rezultatai
S÷kmingai pabaigę studijas šiame modulyje studentai geb÷s:
1. Apibr÷žti ir pagrįsti ugdymo praktikoje ir tyrime naudojamą kūrybiškumo sampratą.
2. Numatyti konkrečiam švietimo kontekstui adekvačią kūrybiškumo pl÷tot÷s koncepciją.
3. Parengti konkrečiam švietimo kontekstui pritaikytą kūrybiškumo pl÷tot÷s programą.
4. Parengti kūrybiškumo raiškos ir ugdymo praktikos tyrimo projektą.
5. Planuoti į savo kūrybinių galių sklaidą nukreiptą saviugdos procesą.
6. Projektuoti kūrybiškumo raidos skatinimo modelius individualiame, instituciniame lygmenyse.
7. Pagrįsti ir vertinti kūrybiškumo raidos skatinimo ir šio proceso įgyvendinimo tyrimo
metodologines nuostatas.
Turinys
1. Kūrybiškumo sampratos
• Kūrybiškumo sąvokos etimologija;
• Kūrybiškumo sampratos filosofijoje, sociologijoje, psichologijoje, vadyboje ir ugdymo
moksluose;

• Kognityvinis požiūris į kūrybiškumą;
• Kultūrinis požiūris į kūrybiškumą;
• Procesinis požiūris į kūrybiškumą;
• Veiklinis požiūris į kūrybiškumą;
• Kūrybiškumas kaip asmenyb÷s savyb÷.
2. Kūrybiškumo sklaida ugdymo praktikoje
• Kūrybiškumo sklaidos koncepcijos;
• Kūrybiškumo sklaidos švietime strategijos: kaip ugdymo turinys, kaip ugdymo metodas ir
kaip ugdymo aplinka;
• Kūrybiškumo sklaidos galimyb÷s Lietuvos švietimo sistemoje;
• Kūrybiškumo pl÷tot÷s programos rengimo principai;
• Kūrybiškumo pl÷totę įgalinantys ugdymo metodai;
• Kūrybin÷s aplinkos kūrimo principai.
3. Kūrybiškumo ir jo sklaidos tyrimų problematika
• Kūrybiškumo tyrimų raida;
• Metodologin÷ kūrybiškumo tyrimų problema;
• Kūrybiškumo raiškos tyrimo parametrai;
• Į kūrybiškumo pl÷totę nukreipto ugdymo vertinimo parametrai;
• Kūrybiškumo tyrimų pasaulyje ir Lietuvoje apžvalga;
• Kūrybin÷s dimensijos disertacijoje atskleidimas.
Doktoranto pasiekimų vertinimas Nurodyti vertinimo kriterijus.
Vertinamas doktoranto parengtas ir ginamas darbas „Kūrybiškumo pl÷tros kaip naujov÷s įvedimo į
švietimo praktiką projektas“ (Rekomenduojama projektą parengti ir pranešimo nacionalin÷s ar
tarptautin÷s konferencijos pranešimo forma). Taikoma kaupiamojo balo sistema, tai yra, projekto
tekstas bei projekto apgynimas generuoja galutinio įvertinimo dalį (80 ir 20 %) atitinkamai.
Vertinimo kriterijai:
1. Pagrįstas kūrybiškumo pl÷tros aktualumas pasirinktame švietimo kontekste;
2. Pagrįstas kūrybiškumo sampratos pasirinkimas, kritiškas jos vertinimas lyginant su kitomis
kūrybiškumo sampratomis;
3. Pasirinktos kūrybiškumo sampratos nuoseklus išlaikymas visame projekte;
4. Praktiškai pritaikyti kūrybiškumo pl÷tot÷s programos rengimo principai;
5. Parinkti kūrybiškumo sampratai ir ugdymo kontekstui adekvatūs ugdymo metodai, kūrybin÷s
aplinkos kūrimo būdai;
6. Metodologiškai pagrįsta tyrimo integracija į kūrybiškumo pl÷tot÷s kaip naujov÷s įgyvendinimo
švietimo praktikoje projektą;
7. Kritiškai įvertinta asmenin÷, mokslin÷s kūrybos ir ugdymo praktikos patirtis ir perspektyva
kūrybiškumo aspektu.
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