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Pavadinimas 

Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Edukacinių tyrimų metodologija 

Pagrindinis tikslas 

Išplėtoti gilų ir kritinį pedagogo holistinės kompetencijos modelių ir veiklos tyrimo paradigmos supratimą, 

gebėti identifikuoti turimas bei plėtojamas pedagogo subkompetencijas, atlikti ir reflektuoti veiklos tobulinimo 

tyrimą; savo vertinimą gebėti ginti mokslinėje diskusijoje. 

Siekiami modulio studijų rezultatai 

Eil.nr. Rezultatai Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

1 

Išplėtoja gilų ir kritinį pedagogo holistinės 

kompetencijos modelių ir veiklos tyrimo 

paradigmos supratimą. 

Dizainu grindžiamas mąstymas, 

Konsultaciniai seminarai, 

Reflektyvus mokymasis, 

Tyrinėjimu grįstas mokymasis 

Egzaminas 

komisijoje 

2 
Geba dizainu pagrįsti ugdomosios 

intervencijos tyrimo projektą. 

Dizainu grindžiamas mąstymas, 

Individualus projektas, 

Reflektyvus mokymasis, 

Tyrinėjimu grįstas mokymasis 

Individualus 

darbas 

3 

Geba projektuoti, atlikti, analizuoti, 

reflektuoti, vertinti pedagoginės veiklos 

tobulinimo tyrimą; parengti ir prezentuoti jo 

ataskaitą, teikti rekomendacijas veiklai 

tobulinti. 

Diskusija, Dizainu grindžiamas 

mąstymas, Reflektyvus 

mokymasis, Tyrinėjimu grįstas 

mokymasis 

Projekto 

ataskaita 

4 

Geba nustatyti, įsivertinti ir reflektuoti turimas 

ir plėtojamas pedagogo kompetencijas, kaip 

pedagogo profesinio profilio dalį. 

Dizainu grindžiamas mąstymas, 

Reflektyvus mokymasis, 

Tyrinėjimu grįstas mokymasis 

Individualus 

darbas 

5 

Geba mokslinėje diskusijoje ginti veiklos 

tobulinimo tyrimo dizainą, rezultatus, 

vertinimą ir argumentuoti pedagoginių 

kompetencijų tobulinimo perspektyvą. 

Diskusija, Reflektyvus 

mokymasis, Tyrinėjimu grįstas 

mokymasis 

Egzaminas 

komisijoje 

Anotacija 

Modulis skirtas doktorantams, kurie siekia įsigilinti į pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimų filosofinę ir 

metodologinę esmę; gebėti vertinti pedagogo kompetencijos modelius įvairių teorinių bei praktinių prielaidų 

aspektu ir ją identifikuoti; panaudoti veiklos tobulinimo tyrimą įvairiuose kontekstuose, kaip esminį studento, 

kaip reflektuojančio, į socialinį teisingumą orientuoto edukatoriaus, tobulėjimo komponentą. Šiuos gebėjimus 

padės tobulinti modulio temos: pedagogo kompetencijos modelių gnoseologinės ir metodologinės tendencijos; 

holistinio mokytojų kompetencijos skaitmeninėje epochoje modelio kaita; pedagogo veiklos tobulinimo tyrimo 

paradigma ir kt. 

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. Pedagogo kompetencijos modelių gnoseologinės ir metodologinės tendencijos. 

2. Holistinio mokytojų kompetencijos skaitmeninėje epochoje modelio kaita: tarptautinės įžvalgos. 

3. Profesinio tobulėjimo samprata, grindžiama mokytojų kaitos teorija ir mokymo teorija 

4. Pedagogo veiklos tyrimo paradigma: epistemologinės prieigos, teorijos ir praktika. 

5. Dizainu pagrįsti ugdomosios intervencijos tyrimai. 

6. Veiklos tyrimo strategija, taktika, etapai. Tyrimo aplinkos identifikavimas. 

7. Kursinio projekto medžiagos aptarimas ir refleksija. 

8. Pedagogo veiklos tyrimo ataskaitos analizė bei diskusija. 

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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auditorijoje 
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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 

Semestra

s 

Struktūra Iš 

vis

o 

val. 

Kred

. 
Paskait

ų 

Pratyb

ų 

Laboratorini

ų darbų 

Konsultacini

ų 

seminarų 

Savarankišk

o 

darbo 

1 
Pagrindin

ė 
R P 8 0 0 24 128 160 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 

Individualus darbas 
 

1-4 48 40 *                   0             

Projekto ataskaita 
 

1-8 40 30 *                           0     

Egzaminas komisijoje √ 1-8 40 30 *                               0 

Iš viso: - - 128 100 
                 

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais 

Atsiskaitymo forma 
Atsiskaitymo 

savaitė 
Vertinimo kriterijai Studijų rezultatai 

Individualus darbas 11  Kompetencijų sampratos ir 

struktūros atskleidimas. Asmeninių 

kompetencijų aplanko detalumas ir 

rengimas, remiantis DigCompEdu (No. 

JRC107466) 

 Asmeninių kompetencijų aplanko 

 Geba dizainu 

pagrįsti ugdomosios 

intervencijos tyrimo 

projektą. 

 Geba nustatyti, 

įsivertinti ir reflektuoti 



Atsiskaitymo forma 
Atsiskaitymo 

savaitė 
Vertinimo kriterijai Studijų rezultatai 

struktūra ir reprezentavimas. 

Kompetencijas pagrindžiančių įrodymų 

dokumentavimo strategijos. 

turimas ir plėtojamas 

pedagogo 

kompetencijas, kaip 

pedagogo profesinio 

profilio dalį. 

Projekto ataskaita 15  Iššūkio formulavimas, nustatyti 

besimokančiųjų poreikiai Sprendimų 

alternatyvų pasiūlymas, remiantis 

teorinėmis žiniomis. Veiklos tyrimo 

atlikimas, taikant kultūriškai atsakingo 

mokymo modelį 

 Veiklos tyrimo ataskaita: turinio 

pateikimas (aprašyta problema, 

suplanuotas tyrimas ir duomenų rinkimo 

metodai, paaiškinti imties atrankos 

sprendimai, apibūdinti tyrimo dalyviai ir jų 

kontekstas, surinkti duomenys, duomenų 

analizė ir interpretacija; ir išvadų 

formulavimas, dalijimasis ir 

įgyvendinimas. Dalykinėje turinio dalyje 

demonstruojamas gebėjimas analizuoti ir 

lyginti teorinius ir sukauptus empirinius 

duomenis. Tikslo ir uždavinių susiejimas 

su išvadomis. 

 Apimties atitikimas užduoties 

sąlygoms. Ataskaitos kalba taisyklinga, 

šaltiniai cituojami pagal APA stilių.. 

 Geba 

projektuoti, atlikti, 

analizuoti, reflektuoti, 

vertinti pedagoginės 

veiklos tobulinimo 

tyrimą; parengti ir 

prezentuoti jo ataskaitą, 

teikti rekomendacijas 

veiklai tobulinti. 

Egzaminas komisijoje 17  Gebėjimas mokslinėje diskusijoje 

ginti veiklos tobulinimo tyrimo dizainą, 

rezultatus, juos reflektuoti. 

 Gebėjimas diskusijoje apie 

profesinį tobulėjimą ir holistinę pedagogo 

kompetencijos sampratą pateikti 

argumentus, pavyzdžius ir mokslinių 

tyrimų įrodymus. 

 Geba 

mokslinėje diskusijoje 

ginti veiklos tobulinimo 

tyrimo dizainą, 

rezultatus, vertinimą ir 

argumentuoti 

pedagoginių 

kompetencijų 

tobulinimo 

perspektyvą. 

 Išplėtoja gilų ir 

kritinį pedagogo 

holistinės 

kompetencijos modelių 

ir veiklos tyrimo 

paradigmos supratimą. 

 


