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Pavadinimas 

Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Edukacinių tyrimų metodologija - doktorantūros modulis 

Pagrindinis tikslas 

Suprasti mokymosi aplinkų ir partnerystės tinklų teorinę esmę, gebėti kurti ir analizuoti mokymosi aplinkas 

partnerystės tinkluose. 

Siekiami modulio studijų rezultatai 

Eil.nr. Rezultatai Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

1 

Mokymosi aplinkų, veiklos bendruomenės ir partnerystės 

tinklų, pabrėžiant mokymosi partnerystės tinklus, teorinės 

žinios ir jų konceptualus pagrindas – konstruktyvizmas bei jo 

išraiška socialinio mokymosi teorijoje ir mokymosi visą 

gyvenimą koncepcijoje. Šių žinių kritinio vertinimo gebėjimai, 

grindžiami edukacine paradigma bei tarpdisciplininiu ir 

multidisciplininiu požiūriu; individualaus ir kolektyvinio 

mokymosi taikymo gebėjimai analizuojant mokymąsi tinkle, 

bendruomenėje, organizacijoje. Mokslinių šaltinių analizės ir 

žinių sisteminimo gebėjimai. 

Diskusija, 

Paskaita, 

Seminaras 

Egzaminas 

raštu, Esė 

2 

Gebėjimas pagrįsti tinklo kūrimą ir analizuoti jo raidą, tinklų 

tyrimo metodologijos žinios; gebėjimas tirti tinklo, veiklos 

bendruomenės, individualaus ir kolektyvinio mokymosi 

ypatumus. 

Konsultaciniai 

seminarai, Paskaita 

Egzaminas 

raštu, Esė, 

Žodinis 

iliustruotas 

pranešimas 

3 
Mokslinio teksto rašymo ir prezentavimo gebėjimai; kūrybinių 

idėjų generavimo gebėjimai 

Atvejo analizė 

(atvejo studijos), 

Diskusija, Paskaita 

Esė 

Anotacija 

Tikslas - įsisavinti mokymosi aplinkų ir partnerystės tinklų teorinę esmę bei įgyti gebėjimus kurti ir tirti 

mokymosi aplinkas partnerystės tinkluose. Akcentuojami mokymosi partnerystėje tinklai regione, organizacijoje 

ir bendruomenėje. 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė 

Pakopa Laipsnis 

Trečioji Doktorantūros Studijų krypties gilinimosi 

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

1.2 Archeologijos studijų kryptis, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų studijų 

krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos technologijų studijų 

kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų mokslų studijų krypčių 

grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono studijų kryptys, matematikos 

mokslų studijų krypčių grupė 

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimai 

1. Mokymosi visą gyvenimą koncepcija 



Eil. Nr. Pavadinimai 

2. Naujas požiūris į mokymąsi ir jo diegimo kelių paieška mokslininkų darbuose 

3. Gilus ir paviršutiniškas mokymasis kaip skirtingų ugdymo paradigmų pasekmė 

4. Individualaus ir kolektyvinio mokymosi lygmenys 

5. Kolektyvinis supratimas ir kompetencija 

6. Konstruktyvizmas mokymosi paradigmos kontekste 

7. Mokymosi aplinkos edukologijos, sociologijos, vadybos ir informatikos požiūriais 

8. Mokymosi aplinkos organizacijoje ir bendruomenėje 

9. Mokymosi aplinkų tyrimai 

10. Partnerystės tinklo koncepcija 

11. 
Edukologijos,sociologijos,žinių valdymo ir psichologijos teo.,aiškinančios mokymosi partnerystėje 

tinklus ir tinklaveiką 

12. Mokymosi aplinkos partnerystės tinkluose: tinklų ir tinklaveikos ypatumų tyrimai 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių 

atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) 

ir sandaugas susumuojant.  
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Padalinys 

 
Pavadinimas Kodas 

Indėlis, 

% 

Atsakingas 

padalinys 
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas 1253 100 

Dėstomoji kalba 

Rudens semestre:  Lietuvių, Anglų 

Pavasario semestre:  Lietuvių, Anglų 

Vedimo forma 

Eil. 

nr. 

Vedimo 

forma 
Semestras 

Struktūra Iš 

viso 

val. 

Kred. 
Paskaitų Pratybų 

Laboratorinių 

darbų 

Konsultacinių 

seminarų 

Savarankiško 

darbo 

1 Pagrindinė R P 12 12 0 34 102 160 6 

 
Vedimo forma  Pagrindinė 

  

Atsiskaitymas už savarankišką darbą 

Atsiskaitymo forma 
Galutinis 

atsiskaitymas 

Temos(ų) 

Nr. 

Iš 

viso, 

val. 

Įtaka 

paž, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo 

savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Esė 
 

1-12 46 42 *                         0       

Žodinis iliustruotas 

pranešimas  
1-12 8 10 *                           0     

Egzaminas raštu √ 1-12 48 48 *                               0 

Iš viso: - - 102 100 
                 

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais 

Atsiskaitymo forma 
Atsiskaitymo 

savaitė 
Vertinimo kriterijai Studijų rezultatai 

Esė 14  Esė problema yra 

pagrįsta mokymosi aplinkų ir 

partnerystės tinklų tematikoje. 

Esė tikslas suformuluotas, 

atitinka temą. Esė struktūra 

leidžia pasiekti tikslą. Išvados 

pagrįstos ir atitinka tikslą. 

Panaudotos literatūros sąrašas 

pateiktas APA stiliumi. 

Parašytas gera akademine 

kalba. 

 Gebėjimas pagrįsti tinklo 

kūrimą ir analizuoti jo raidą, tinklų 

tyrimo metodologijos žinios; 

gebėjimas tirti tinklo, veiklos 

bendruomenės, individualaus ir 

kolektyvinio mokymosi ypatumus. 

 Mokslinio teksto rašymo ir 

prezentavimo gebėjimai; kūrybinių 

idėjų generavimo gebėjimai 

 Mokymosi aplinkų, veiklos 

bendruomenės ir partnerystės 

tinklų, pabrėžiant mokymosi 



Atsiskaitymo forma 
Atsiskaitymo 

savaitė 
Vertinimo kriterijai Studijų rezultatai 

partnerystės tinklus, teorinės žinios 

ir jų konceptualus pagrindas – 

konstruktyvizmas bei jo išraiška 

socialinio mokymosi teorijoje ir 

mokymosi visą gyvenimą 

koncepcijoje. Šių žinių kritinio 

vertinimo gebėjimai, grindžiami 

edukacine paradigma bei 

tarpdisciplininiu ir 

multidisciplininiu požiūriu; 

individualaus ir kolektyvinio 

mokymosi taikymo gebėjimai 

analizuojant mokymąsi tinkle, 

bendruomenėje, organizacijoje. 

Mokslinių šaltinių analizės ir žinių 

sisteminimo gebėjimai. 

Žodinis iliustruotas 

pranešimas 

15  Pristatymo struktūra 

logiška Nurodomas pranešimo 

tikslas Kiekviena pranešimo 

dalis išsami ir konkreti 

Pateikiamos išvados Atsakoma 

į pateiktus klausimus 

Prezentacijos skaidrės 

parengtos kokybiškai 

Prezentacijos kalba taisyklinga  

 Gebėjimas pagrįsti tinklo 

kūrimą ir analizuoti jo raidą, tinklų 

tyrimo metodologijos žinios; 

gebėjimas tirti tinklo, veiklos 

bendruomenės, individualaus ir 

kolektyvinio mokymosi ypatumus. 

Egzaminas raštu 17  Problemos sprendimui 

panaudotos reikiamos teorinės 

žinios; Problemos sprendimo 

kelias yra aiškiai nurodytas 

Problemos sprendimas yra 

logiškas Problemos sprendimo 

tekstas pateiktas taisyklinga 

kalba  

 Gebėjimas pagrįsti tinklo 

kūrimą ir analizuoti jo raidą, tinklų 

tyrimo metodologijos žinios; 

gebėjimas tirti tinklo, veiklos 

bendruomenės, individualaus ir 

kolektyvinio mokymosi ypatumus. 

 Mokymosi aplinkų, veiklos 

bendruomenės ir partnerystės 

tinklų, pabrėžiant mokymosi 

partnerystės tinklus, teorinės žinios 

ir jų konceptualus pagrindas – 

konstruktyvizmas bei jo išraiška 

socialinio mokymosi teorijoje ir 

mokymosi visą gyvenimą 

koncepcijoje. Šių žinių kritinio 

vertinimo gebėjimai, grindžiami 

edukacine paradigma bei 

tarpdisciplininiu ir 

multidisciplininiu požiūriu; 

individualaus ir kolektyvinio 

mokymosi taikymo gebėjimai 

analizuojant mokymąsi tinkle, 

bendruomenėje, organizacijoje. 

Mokslinių šaltinių analizės ir žinių 

sisteminimo gebėjimai. 



 


