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Pavadinimas
Asmenybės raidos ir mokymosi procesų sąsajos
Būtinas pasirengimas modulio studijoms
Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika (doktorantūros modulis)
Pagrindinis tikslas
Įsisavinti pagrindines raidos ir mokymo(si) teorijas, atpažįstant psichologines tipinės raidos ir mokymo(si)
apraiškas skirtinguose ugdymo(si) realybės kontekstuose, įžvelgiant probleminius raidos ir mokymo(si)
procesų sąryšius, numatant galimus veiksmus ir strategijas, užtikrinančias besimokančiųjų psichologinę
gerovę ir laiduojančias veiksmingą mokymąsi skirtinguose asmenybės raidos etapuose; gebėti praktiškai
susieti teorines koncepcijas su pasirinkta analizuoti moksline savo srities problematika.
Siekiami modulio studijų rezultatai
Studijų metodai

Studento
pasiekimų
vertinimo
metodai

Individualus darbas,
Reflektyvus rašymas,
Diskusija, Konsultaciniai
seminarai

Mokslinis esė,
Egzaminas

Identifikuos tipinius ir netipinius asmenybės
raidos mechanizmus, numatant efektyviausias
Atvejo analizė, Diskusija,
mokymo(si) strategijas skirtingų teorijų ir prieigų Konsultaciniai seminarai
kontekste

Mokslinis esė,
Egzaminas

Taikys įgytas žinias, siejant esminius jų
postulatus su pasirinktos analizuoti
mokslinės problemos sritimi, įvertinant
mokslinę ir taikomąją raidos bei
mokymosi teorijų vertę

Mokslinis esė,
Egzaminas

Eil.nr. Rezultatai

1

2

3

Gebės kritiškai vertinti skirtingas raidos ir
mokymo(si) teorijas, atliekant lyginamąją
analizę, įžvelgiant probleminius raidos ir
mokymo(si) procesų sąryšius

Individualus darbas,
Reflektyvus rašymas,
Konsultaciniai
seminarai

Anotacija
Modulio studijų metu analizuos raidos ir ugdymo(-si) procesus skirtingų psichologinių krypčių aspektu,
atskleidžiant sąsajos su edukologijos moksluose pateiktomis ugdymo(-si) paradigmomis; nagrinės
ugdytojo ir ugdytinio funkcijas ugdymo ir ugdymosi procesuose, aptariant pedagogo profesinio tobulėjimo
klausimus švietimo politikos kaitos, nuolatinio mokymosi ir ugdymosi teorijų kontekste. Taikant
reflektyvaus mokymosi elementus, remiantis raidos ir mokymosi teoriniais modeliais identifikuos
ugdymo(si) psichologinius reiškinius, tiesiogiai susijusias su ugdymo(si) sritimi ir savo pasirinkta
analizuoti studijose problematika. Gilindamiesi į skirtingų krypčių turinį, ieškos tarpusavio sąsajų bei
galimo pagrindimo pasirinktai mokslinei problemai analizuoti. Formuluos savo tiriamojo darbo
metodologinius parametrus, tiesiogiai atspindinčius galimas raidos ir mokymosi psichologinių teorinių
koncepcijų principų taikymo galimybes, apsibrėžiant metodologines nuostatas bei apginant asmenines
prieigos pozicijas.
Modulio paskirtis
Universitetinių studijų lygmuo
Dalykų grupė
Pakopa
Laipsnis
Trečioji
Daktaro
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
Raidos ir mokymosi procesų sąsajos: kryptys ir koncepcijos kaip ugdymo(si) procesų
1.
(reiškinių) aiškinimo prielaida ir galimybė.
2.

Psichodinaminės raidos ir mokymosi teorijos.

3.

Kognityvinės raidos ir mokymo(si) teorijos.

4.

Interakcinės raidos ir mokymo(si) teorijos.

5.

Ugdymo(si) proceso turinys ir modeliavimo galimybės skirtingų raidos ir mokymosi krypčių
kontekste.
Skirtingų psichologinių krypčių ir teorijų tarpusavio sąveikos pobūdis ir praktinis taikymas.

6.

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.
Pagrindinė literatūra
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1.
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4.

2.
3.
4.
5.
6.
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Routledge.
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Naujausi moksliniai straipsniai, kuriuos doktorantas pats suranda prenumeruojamuose eduomenų bazėse, atlikdamas užduotis.

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga
Užsiėmimo
Auditorijos
Nominalus vietų skaičius
tipas
(patalpos)
auditorijoje
tipas
Dėstytojas
Pareigos
Vardas, pavardė

Būtina
įranga/pastabos

Atsakingas
dėstytojas

profesorius

Remigijus BUBNYS
Pastaba: iki 2018 metų modulio atsakingas dėstytojas doc. Dr. Dalia Nasvytienė
(LEU)

Padalinys
Pavadinimas
Atsakingas padalinys

Kodas

Indėlis,
%

Vilniaus universitetas Šiaulių akademija

100

Dėstomoji kalba
Pavasario semestre:
Vedimo forma
Eil.
nr.

Vedimo
forma

1

Pagrindinė

Lietuvių, Anglų

Semestras

P

Paskaitų

Pratybų

6

6

Struktūra
Konsultacinių
Laboratorinių
seminarų
darbų

0

42

Savarankiško
darbo

Iš
viso
val.

Kred.

160

214

8

Vedimo forma Pagrindinė
Atsiskaitymas už savarankišką darbą
Iš Įtaka Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo
Galutinis Temos(ų)
savaitė (o)
viso, paž,
atsiskaitymas
Nr.
val.
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20
0
1-6
80
50 *
√
1-6
80
50 *
0
Iš viso:
160 100

Atsiskaitymo forma
Mokslinis esė
Egzaminas

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais
Atsiskaitymo
Atsiskaitymo forma
Vertinimo kriterijai
savaitė
Mokslinis esė
14
Pasirinkta analizuoti tema
moksline prasme aktuali ir
originali, įrodant jos naujumą
ir mokslinį ištirtumą
Mokslinis esė tinkamai
struktūruojamas ir tiesiogiai
susietas su pasirinkta
analizuoti problema ir dalyko
turiniu
Pagrindinės mintys
išplečiamos ir
grindžiamos tinkamomis
detalėmis bei pavyzdžiais
Naudoti patikimi ir tinkami
šaltiniai, taisyklingas šaltinių
citavimas ir perfrazavimas,
aiškus šaltinių autorių ir savo
nuomonės pateikimas

Studijų rezultatai
Gebės kritiškai vertinti
skirtingas raidos ir
mokymo(si) teorijas, atliekant
lyginamąją analizę, įžvelgiant
probleminius raidos ir
mokymo(si) procesų sąryšius
Identifikuos tipinius ir
netipinius asmenybės raidos
mechanizmus, numatant
efektyviausias mokymo(si)
strategijas skirtingų teorijų ir
prieigų kontekste

Egzaminas komisijoje

17

Demonstruojamas gilus ir
išsamus savo mokslinės
problematikos išmanymas,
tiesiogiai susietas su
pasirinkto dalyko turiniu
Aptariama su nagrinėjama
tema susijusių skirtingų
mokslinėje literatūroje aptiktų
aspektų analizė
Pasirinktos analizuoti
mokslinės problemos turinio
esmės atskleidimas, pateikiant
tinkamus pavyzdžius,
palyginant su kitų autorių
pateiktais aprašymais
Probleminių sričių,
nagrinėjama tema išskyrimas
ir gebėjimas jas pagrįsti
Pristatytos temos ir esminių
įžvalgų apibendrinimas ir
diskusinių klausimų kėlimas

Taikys įgytas žinias,
siejant esminius jų
postulatus su pasirinktos
analizuoti mokslinės
problemos sritimi,
įvertinant mokslinę ir
taikomąją raidos bei
mokymosi teorijų vertę
Gebės kritiškai vertinti
skirtingas raidos ir
mokymo(si) teorijas, atliekant
lyginamąją analizę, įžvelgiant
probleminius raidos ir
mokymo(si) procesų sąryšius

