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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)

Modulis leis doktorantams aiškintis mokymosi visą gyvenimą kaip edukologijos mokslo
objekto nevienareikšmius probleminius, metodologinius aspektus. Sudarys galimybę
doktorantams gilintis į mokymąsi visą gyvenimą grindžiančių teorijų įvairovę įvairovę,
kompleksiškumą, studijuoti atskiras teorijas, jose nagrin÷jamą problematiką, sąsajas su
suaugusiųjų mokymusi. Bus gilinamas į europinio lygmens švietimo probleminį lauką, .
tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo d÷ka vykdomą švietimo globalizaciją, švietimo
politikos pokyčius.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)

The module allows doctoral students to analyse multidimensional, problematic and
methodological aspects of lifelong learning which is the object of education science. There
will be an opportunity to explore variety and complexity of theories that prove the process of
lifelong learning, as well as to study different theories, their problematics and connections
with adult education. The problematic field of education will be deepened on the European
level as well as political changes in LLL that are based on cooperation of international
organisations and globalisation of education.
Studijų rezultatai
Baigę šį modulį doktorantai geb÷s:
1. Įvertinti mokymosi visą gyvenimą tendencijas ES ir Lietuvos švietimo politikos
dokumentuose.
2. Parengti kritinę pasirinktų (susijusių su mokslinio darbo tematika) suaugusiųjų mokymosi
teorijų analizę;

3. Analizuoti švietimo politiką kaip ekonominių, socialinių poreikių tenkinimo ir
asmenyb÷s visapusiško ugdymo visumą;
4. Suprojektuotios suaugusiųjų mokymosi poreikius tenkinančios paslaugos, tiriant
švietimo politikos vykdymą ir įtaką šalies ar regiono/mokyklos lygmenyse;
5. Nustatyti politikos ar teorijų konceptualizavimo tendencijas pasirinktuose mokslo
darbuose.
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Švietimo politika ir jos vykdymo pagrindiniai veik÷jai ES ir pasaulyje.
MVG koncepcijos daugiaprasmiškumas
Ekonominiai, socialiniai ir asmeniniai tikslai MVG politikoje: pagrindinių
dokumentų analiz÷.
Švietimo procesai, kontekstai, individualūs veik÷jai.
Interesų kofliktai, skirtingos perspektyvos, skirtingi interesai.
Suaugusiųjų poreikius tenkinančios švietimo paslaugos .
MVG id÷jos Europos švietimo politikoje analiz÷s lygmenys: viršvalstybinis lyguo,
valstybinis, institucinis, individualus.
Žinių visuomen÷ ir mokymasis: iššūkiai švietimui.

Suaugusiųjų mokymosi teorijų kritin÷ analiz÷ mokymosi visą gyvenimą kontekste:
reflektyviosios patirties teorija, transformuojamasis mokymasis, savivadus
mokymasis. Konstruktyvizmas suaugusiųjų mokymosi paradigmos kontekste.
Kritinis požiūris į mokymąsi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi motyvaciją.
Konceptualiųjų prieigų paieška mokslininkų darbuose.

Studijų pasiekimų vertinimas
Nurodyti vertinimo kriterijus.
Atsiskaitoma kaupiamojo balo principu (40% bendro įvertinimo sudaro atskaitymas egzamine, 60 %
skiriama už suaugusiųjų mokymosi poreikius tenkinančios paslaugos projektą); pageidaujama,

kad projektas būtų parengtas ir pranešimo konferencijoje forma.
Vertinant siekiama atskleisti, ar studento pateiktuose darbuose:
1. Įvertinti mokymosi visą gyvenimą tendencijos ES ir Lietuvos švietimo politikos
dokumentuose;
2. Parengta kritin÷ pasirinktų (susijusių su mokslinio darbo tematika) suaugusiųjų mokymosi
teorijų analiz÷;

3. Analizuota švietimo politika kaip ekonominių, socialinių poreikių tenkinimo ir
asmenyb÷s visapusiško ugdymo visuma;
4. Suprojektuotos suaugusiųjų mokymosi poreikius tenkinančios paslaugos, tiriant
švietimo politikos vykdymą ir įtaką šalies ar regiono/mokyklos lygmenyse;
5. Nustatytos politikos ar teorijų konceptualizavimo tendencijos pasirinktuose mokslo
darbuose.
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