
 
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko kodas: KEFPM004 

Pavadinimas lietuvių kalba: Asmenybės raidos psichologija 

Pavadinimas anglų kalba:  Developmental  Psychology 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., savarankiškam darbui 88 

val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 18 AB / 30 NB   

Pratybos 18 AB Pasirengimas pratyboms 12 

Konsultacijos 3 NB Individualioji užduotis 16 

Egzaminas 3 AB Pasirengimas egzaminui 60 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Profesijos edukologija Pasirenkamasis 

 

Studijų dalyko tikslas:  Supažindinti studentus su bendra pagrindinių asmenybės raidos etapų 

psichologine charakteristika, asmenybės vystymosi dėsningumais, suformuoti įgūdžius vertinti 

asmenybės savybes (besiformuojančios ir jau susiformavusios) priklausomai nuo asmens amžiaus. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms.  psichologijos pagrindai; gebėjimas dirbti Moodle 

aplinkoje. 
 

Dalyko studijų rezultatai:  

Studento žinios ir supratimas:  

 1. Žino ir taiko vaiko, paauglio, suaugusio žmogaus psichologiją aiškinančias teorijas.  

2. Žino ir supranta mokymosi esmę skirtinguose amžiaus tarpsniuose. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 

Specialieji: 

1. Geba identifikuoti ir padėti spręsti įvairaus amžiaus tarpsnio ugdytinių pedagoginio – 

psichologinio turinio problemas.  

2. Geba išsikelti adekvačius savo amžiui gyvenimo uždavinius, tame tarpe karjeros planavo ir 

ruošimosi šeimos gyvenimui.  

 Socialiniai gebėjimai:  
1. Moka suvokti ir toleruoti kitų žmonių poreikius, mąstymą, reiškiamus jausmus, pripažįstamas 

vertybes ir elgesį, atsižvelgdami į tų žmonių asmenybės vystymosi dėsningumus.  
2. Moka konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant įvairias ugdymo problemas.  

3. Geba pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose.  

4. Geba dirbti savarankiškai.  

Asmeniniai gebėjimai:  
1. Geba nuolat siekti žinių ir mokytis visą gyvenimą.  

2. Geba formuoti adekvačią ugdomąją aplinką.  

3. Geba tobulinti savo asmenybės savybes, ugdyti empatiškumą ir percepcinį bendravimo lygį.  
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Vertybinės nuostatos: Meilė vaikams ir kitam žmogui. Atsakomybė už kuriamą pedagoginę 

sąveiką.  
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pagrindinių asmenybės raidos psichologijos teorijų žinojimas ir taikymas ugdymo situacijose.  

2. Pagrindinių studijų dalyko sąvokų, koncepcijų supratimas ir vartojimas konkrečiose ugdymo 

situacijose.  

3. Dalyvavimas ir aktyvumas disklusijose, individualios užduoties pristatyme ir interpretavime.  

4. Užduočių atlikimo ir pristatymo kokybė, praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių 

argumentavimas, išvadų formulavimas.  
 

Dalyko turinys: 18 AB kontaktinio darbo apimtys / 30 NB kontaktinio darbo apimtys / 60 savarankiško 

darbo apimtys. 

1. Asmenybės vystymosi fizinė, kognityvinė socialinė (asmenybės) samprata  3 AB / 4 NB / 10 val. 

2. Asmenybės raidos (vystymosi) teorijos: psichoanalitinė (S. Freud, A. Adler, E. Erikson); 

kognityvinė (J. Piaget); socialinio išmokimo; vystymasis humanistinėje asmenybės teorijoje (C. 

Rogers) 3 AB / 4 NB / 10 val. 

3. Žmogaus gyvenimo pradžia: prenetalinė raida, psichikos pradžia, kūdikio psichikos vystymasis, 

prieraišumo fenomenas (J. Bowlby, M. Ainsworth tyrimai). Vaiko amžius: sensomotorinis, 

ikioperacinis vaiko mąstymas, savimonė, kalba; vaiko emocijos, poreikiai. Tėvų auklėjimo 

stiliai, žaidimai ir piešimas. Mokykla: pasirengimas jai, konkretus mąstymas ir socialiniai 

gebėjimai. 2 AB / 4 NB  / 10 val. 

4. Paauglystė: vystymosi teorijos (E. Erikson, K. Levin, M. Mead, A. Freud); psichoseksualinė raida, 

abstraktus mąstymas, konvencinė moralė, jausmų formavimasis ir identiteto paieška. 2 AB / 4 NB / 

10 val. 

5. Paauglys – pedagogo ugdomojo darbo subjektas (vertybių interiorizacija, gyvenimo prasmės 

problematika, gyvenimo tikslų apžvalga (6 / 7,5 val.). 2 AB / 3 NB  / 7 val. 

6. Suaugusio žmogaus amžius: jaunystė - įžanga į suaugusio tarpsnį, jaunuolio gyvenimo 

uždaviniai, vertybės, moralinis vystymasis, karjeros planavimas ir projektavimas; jaunas 

suaugęs - pagrindiniai pasirinkimai; brandus suaugęs - asmenybės saviraiška, karjera, šeimos ir 

profesiniai vaidmenys, prasmės paieška (S.Gould ir D.Levenson teorijos). 2 AB / 4 NB  / 8 val. 

7. Asmenybė ir jos brandos požymiai pagal S. Freud, A. Adler, C. G. Jung, E. Erikson, E. Bern, C. 

Rogers, A. Maslow, R.May, V. Frank. 2 AB / 3 NB  / 8 val. 

8. Senatvė arba pagyvenusio žmogaus amžius: jutimų ir suvokimo, atminties ir mąstymo pokyčiai. 

Senėjimo stiliai, bendravimas su senais žmonėmis. 2 AB / 4 NB  / 7 val. 

 

Pratybos 18 / 12 val. (AB kontaktinio darbo apimtys / savarankiško darbo apimtys) 

1. Studentai stebi 4 – 5 metų ir 7 – 8 metų  du vaikus ir palygina jų kognityvinio vystymosi 

panašumus ir skirtumus. Palyginimą pristato pratybų metu. (3 / 2 val.) 

2. Studentai kalbasi su dviem paaugliais – 13 – 15 metų ir 17 – 18 metų  apie jų turimus 

gyvenimo tikslus, ateities planus, kuo jie jaučiasi esą ir raštu įvertina pokalbio rezultatus, 

aprašydami kiekvieno iš jų asmenybės formavimosi  ypatumus ir pristato grupėje pratybų 

metu (3 / 2 val.). 

3. Pratybų metu įvertina sau būdingas vertybes pagal Rokich vertybių sąrašą bei apklausia po 

vieną paauglį ir suaugusį; palygina savo,  paauglio ir suaugusio pasirinkimus raštu  ir aptaria 

vertybių raišką skirtingo amžiaus žmonėms (3 / 2 val.) 

4. Patiriamo nerimo ir streso įvertinimas pagal metodikas iš J.Pikūno ir A.Palujanskienės 

knygos „Stresas Atpažinimas ir įveikimas“. Vaikinų ir merginų gautų rezultatų grupėje 

palyginimas ir aptarimas (3 / 2 val.) 

5. Socialinės adaptacijos sampratos analizė grupėje. Savęs priėmimo, sugebėjimo adaptuotis ir 

vidinės kontrolės dominavimo svarbos aptarimas grupėje (3 / 2 val.) 

6. Seno žmogaus gyvenimo krizių įveikimo technikos apklausa ir gautų rezultatų aptarimas 

grupėje - kiekvienas apklausia po du vyresnius nei 74 metai žmones. Išsilavinimo svarba 

sėkmingam senėjimui. (3 / 2 val.). 
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Individualioji užduotis: 16 val. (savarankiško darbo apimtis) 

1. Esė apie savo asmenybės raidos kelią. 
 

Konsultacija: 3 val. (kontaktinio darbo apimtis NB) 
 

Dalyko studijų metodai: interaktyvi paskaita, testų taikymas ir rezultatų interpretavimas, diskusija 

grupėje, minčių lietaus metodika interpretuojant rezultatus, esė.  

Paskaitos vedamos interaktyviai, studentus įtraukiant į diskusijas, naudojant „minčių lietų“.  

Pratybų metu atliekama stebėjimų ir pokalbių medžiagos analizė ir interpretavimas..  
Individualią užduotį studentai rengia savarankiškai: aprašo savo asmenybės raidą (esė).  

Konsultacijos individualiai užduočiai parengti vyksta pagal suderintą grafiką ir susirašinėjant 

elektroninėje erdvėje.  Studentai konsultuojami nuotoliniu būdu Moodle sistemoje. 

 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir metodai: Taikoma dešimties balų kriterinė 

kaupiamojo vertinimo sistema, vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais.  

Surinktų stebėjimų ir pokalbių rezultatai ir jų interpretavimas raštu bei diskusija grupėje pratybų 

metu vertinama 10 balų sistemoje. Individuali užduotis (ese)  atsiunčiama dėstytojai ir atilikimo 

kokybė vertinama 10 balų sistemoje. Išlaikius egzaminą ir juos įvertinus 10 balų sistemoje 

išvedamas bendras įvertinimas 10 balų sistemoje, atsižvelgiant į lentelėje nurodytus svorio 

koeficientus. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pasirengimas pratyboms ir dalyvavimas 0,3 Po kiekvieno seminaro 

Individuali užduotis 0,2 Paskutinio užsiėmimo metu 

Egzaminas (testas)  0,5 Egzaminų sesijos metu 

 

Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais:  

Studijų programos 

siekiniai 
Numatomi studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

1. Žinoti ir kritiškai vertinti 

šiuolaikinę ugdymo 

problematiką filosofiniu, 

bendramoksliniu, 

pedagoginiu-psichologiniu 

bei dalykų dėstymo 

metodikų praktinio 

realizavimo aspektais.  

 

1. Žino ir taiko vaiko, 

paauglio, suaugusio 

žmogaus psichologiją 

aiškinančias teorijas.  

 

Interaktyvios paskaitos  

 

Individuali užduotis (esė apie 

savo paties asmenybės raidą)  

Egzaminas ( bus vertinama 

žinios, atskleistos raštu, 

apie asmenybės vystymosi 

teorijas: Freud, Adler, Jung, 

Erikson, Rogers ir t.t.). 

Individuali užduotis 

2. Žino ir supranta 

mokymosi esmę. 

Paskaitos vedamos 

interaktyviai, studentus 

įtraukiant į diskusijas, 

naudojant „minčių lietų“.  

 

Egzaminas (bus vertinamos 

žinios, atskleistos raštu, 

apie vaiko, paauglio, 

suaugusio žmogaus 

atminties, dėmesio, 

mąstymo ir intelekto 

ypatumus) 

3. Identifikuoti profesinio 

mokymo ir aukštojo 

mokslo studijose dėstomų 

dalykų turinio 

metodologines ir 

realizavimo metodikų 

problemas; projektuoti ir 

realizuoti šiuolaikinėmis 

mokslo žiniomis ir 

inovatoriškomis 

edukacinėmis 

technologijomis pagrįstą 

 

1. Geba identifikuoti ir 

padėti spręsti įvairaus 

amžiaus tarpsnio ugdytinių 

pedagoginio – psichologinio 

turinio problemas.  

 

Paskaitų metu studentai 

įtraukiami į diskusijas, 

naudojamas „minčių lietus“. 

 

 

Pratybų metu aptariami ir 

interpretuojami stebėjimų ir 

pokalbių  rezultatai 

Egzaminas (bus vertinama 

žinios, atskleistos raštu, 

apie konkrečių teorijų 

pritaikymą duotų 

pedagoginių situacijų 

sprendimui) 

Pratybų metu (nuosekliai 

kiekvienoje) bus atliekama 

stebėjimų ir pokalbių su 

skirtingo amžiaus vaikais, 

paaugliais , suaugusiais 

žmonėmis rezultatų analizė  
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profesinio ir aukštojo 

mokslo ugdymo turinį; 

identifikuoti ir padėti 

spręsti įvairaus amžiaus 

tarpsnio ugdytinių 

pedagoginio – 

psichologinio turinio 

problemas bei taikyti 

šiuolaikines švietimo 

vadybos koncepcijas; 

integruotame kontekste 

nuolatos plėtoti 

edukologines, 

psichologines ir  

profesijos dalyko mokymo 

kompetencijas, 

sureikšminant vertybinio 

ugdymo būtinumą 

nacionalinėje švietimo 

sistemoje.  

ir lyginama su to raidos 

etapo asmenybės vystymosi 

dėsningumais. Grupėje 

atskleistoms psichologinio 

pobūdžio problemoms bus 

siūlomi sprendimai. 

 

2. Geba išsikelti adekvačius 

savo amžiui gyvenimo 

uždavinius, tame tarpe 

karjeros planavo ir 

ruošimosi šeimos 

gyvenimui.  

 

Studentai rašo esė apie savo 

asmenybės raidą. 

 

diskusija grupėje – pratybų 

metu, atlikus vertybių ir 

pokalbių apie gyvenimo 

tikslus analizę 

Individualioje užduotyje 

vertinama ar nagrinėja savo 

asmeninių gyvenimo 

uždavinių sprendimo eigą ir 

rezultatą 

 

Pratybų metu vertinama 

kokios vertybės dominuoja, 

kaip vyksta savęs 

priėmimas. 

4. Suvokti ir toleruoti 

skirtingus požiūrius į 

vertybes, konstruktyviai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

sprendžiant įvairias 

ugdymo bei organizacijos 

kultūros problemas, daryti 

įtakas ir poveikius 

kryptingai pozityviai kaitai, 

skatinti kituose ir savyje 

antreprenerystės, pagrįsto 

lyderiavimo bei 

tarpkryptinio mokslinio 

bendradarbiavimo raiškas.  

 

1. Moka suvokti ir toleruoti 

kitų žmonių poreikius, 

mąstymą, reiškiamus 

jausmus, pripažįstamas 

vertybes ir elgesį, 

atsižvelgdami į tų žmonių 

asmenybės vystymosi 

dėsningumus.  

 

Visos pratybos 

(rezultatų interpretacija 

grupėje) 

Pratybų metu vertinama 

aktyvumas diskutuojant 

apie kitų asmenų (vaikų, 

paauglių, suaugusių 

žmonių) ir pačių 

magistrantų gautus analizės 

rezultatus, parodančius, 

kaip amžiaus tarpsnis 

apjungia psichinius 

ypatumus ir dalinantis 

patyrimu kaip tai nulemia 

žmonių elgesį.  

 

2. Moka konstruktyviai 

bendrauti ir bendradarbiauti 

sprendžiant įvairias ugdymo 

problemas.  

Visos pratybos (Diskusija 

grupėje, minčių lietus 

interpretuojant  rezultatus) 

Pratybų metu vertinama 

magistrantų tarpusavio 

sąveika 

5. Argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu, pristatyti 

savo idėjas, dalyvauti 

debatuose, kritiškai vertinti 

savo sprendimus.  

 

Geba pristatyti savo idėjas, 

dalyvauti debatuose.  

 

Pratybų metu aptariami ir 

interpretuojami rezultatai  

Pratybų metu vertinama 

magistrantų kalba, 

aktyvumas debatuose 

6. Gebėti dirbti 

savarankiškai, atsakingai, 

nuolat siekti žinių ir 

mokytis visą gyvenimą.  

 

Geba dirbti savarankiškai.  

 

Studentai rašo esė apie savo 

asmenybės raidą. 

  

Individualioje užduotyje 

vertinama atsakinga 

savianalizė ir darbo 

išbaigtumas 

 

7. Gebėti prisiimti 

atsakomybę už įvairius 

sprendimus, numatyti 

veiklos perspektyvą ir kurti 

strategijas jai realizuoti, 

formuoti adekvačią 

ugdomąją aplinką.  

Geba formuoti adekvačią 

ugdomąją aplinką.  

 

Pratybų metu atliekami, 

aptariami ir interpretuojami 

rezultatai 

Pratybų metu vertinama 

kaip studentai pritaiko tiek 

žinias, tiek gautus tyrimų 

rezultatus prie konkrečių 

gyvenimiškų (ugdomųjų) 

situacijų ir stengiasi 

žodžiais jas modeliuoti. 

8. Gebėti kritiškai 

reflektuoti ir vertinti savo 

asmeninę patirtį, elgtis 

adekvačiai 

bendražmogiškoms 

Geba nuolat siekti žinių ir 

mokytis visą gyvenimą.  

 

 

Geba tobulinti savo 

Studentai rašo esė apie savo 

asmenybės raidą.  

 

 

Visos pratybos. Pratybų metu 

Individuali užduotis 

(vertinama,  ar ese 

išryškėjo siekis mokytis 

visą gyvenimą) 
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vertybinėms ir profesinėms 

nuostatoms,  

tobulinti savo asmenybės 

savybes nuolat 

refleksuojant savo 

profesinės veiklos 

rezultatus, ugdytis 

empatiškumą ir percepcinį 

bendravimo lygį.  

 

asmenybės savybes, ugdyti 

empatiškumą ir perceptcinį 

bendravimo lygį.  

 

testų rezultatai aptariami ir 

interpretuojami diskutuojant 

grupėje.  

 

 

Pratybų metu vertinama 

studentų tarpusavio sąveika 

(diskusijose išsakytose 

mintyse slypintis 

empatiškumas ir mokėjimas 

bendrauti percepciniu 

lygiu).  

 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. Legkauskas, V. (2013). Vaiko ir paauglio psichologija. Vilnius: Vaga.  

2. Navickas V., Vaičiulienė A.(2010). Žmogaus raidos psichologija. Vilnius.  

3. Žukauskienė, R Raidos psichologija: Integruotas požūris. Margi Raštai, 2012  

4. Žukauskienė R. (1996). Raidos psichologija. Vilnius.  

5. Pikūnas J., Palujanskienė A. (2000). Asmenybės vystymasis. Antras papildytas ir pataisytas leidimas. 

Kaunas.  

6. Lemme H.B. (2003). Suaugusiojo raida. Kaunas.  

 

Papildomi mokymosi šaltiniai:  
1. Palujanskienė A. (2003). Seno žmogaus psichologija. Kn. Socialinė gerontologija. Ištakos ir 

perspektyvos. (aut. kolektyvas). Kaunas, p. 86 – 101.  

2. Berger,K.,S. (2011). The Study Guide for Developing Person Through the Life Spain. N.Y. 

 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Aldona Palujanskienė  

Kiti dalyko dėstytojai: - doc. Dr. Visvaldas Legkauskas 

Aprašą parengė: prof. dr. Aldona Palujanskienė  

 

Recenzentai:  
Katedros recenzentas: doc. dr. Visvaldas Legkauskas  

Studijų programą kuruojančio fakulteto paskirtas recenzentas: Dr. Laura Šeibokaitė, Vytauto Didžiojo 

Universitetas, Teorinės psichologijos katedra  

 

Aprobuota katedroje: 2013-10-07, protokolo Nr. 12  

Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013-11-06, protokolo Nr. 9  

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 d. 


