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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

 
Dalyko kodas: KEFPM028 

Pavadinimas lietuvių kalba: Profesijos edukologija 

Pavadinimas anglų kalba: Vocational Education Science 

Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 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 48   

... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 16   

Seminarai 18 Pasirengimas seminarams  14 

... iš jų nuotoliniu būdu (NB) - Forumai Moodle sistemoje 24 

Konsultacijos 3 Individuali  užduotis 20 

... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 3   

Egzaminas 3 Pasirengimas egzaminui 30 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Profesijos edukologija Privalomasis 

 

Studijų dalyko tikslas: Plėtoti studentų žinias ir gebėjimus analizuojant profesijos edukologijos mokslo 

objektą, profesinio ugdymo turinio teorijas, tyrimų problemas, vartojamas esmines sąvokas, vertinant 

Lietuvos švietimo sistemos struktūrą, principus, profesijų socializacijos procesus, darbo rinkos raidos ir 

kaitos dėsningumus, taip pat nustatant profesinės pedagogikos, edukologijos ir andragogikos mokslų 

sąsąjas.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentai turi žinoti bendrosios pedagogikos, ugdymo 

filosofijos, didaktikos, pažinimo teorijos (logikos ir filosofijos) dalykus. Mokėti naudotis kompiuteriu 

(dirbti su failais, teksto redaktoriumi, naudotis internetu, el. paštu, dirbti Moodle sistemoje). 

 

Dalyko studijų rezultatai:    
Žinios ir jų taikymas:  

 Žino ir geba apibrėžti profesijos edukologijos mokslo objektą, tyrinėjimų kryptis; 

 Žino ir suvokia profesijos, kompetencijos, ugdomų vertybių ideologinės sistemos metodologines 

koncepcijas, profesijų socializacijos procesus, darbo rinkos ir profesijų turinio kaitos tendencijas; 

  Žino ir geba apibrėžti esmines profesijos edukologijos moksle naudojamas sąvokas. 

 Žino ir geba apibūdinti kvalifikacijų sąrangą Lietuvos ir ES šalių švietimo sistemose, taip pat žino 

profesijų klasifikacijas. 

 

Specialieji gebėjimai:  

 Geba identifikuoti ir analizuoti įvairias profesinio ugdymo metodologines koncepcijas bei 

taikyti individualumo ir socialumo ugdymo metodologines idėjas projektuojant profesinio 

ugdymo turinį.  



 Geba identifikuoti asmenybės profesinės raiškos permanentiškumo ir mokymosi visą 

gyvenimą bei saviugdos prielaidas.  

 Geba vertinti asmenybės profesinės raiškos meistriškumo kaitą ir lygius, karjeros planavimo 

koncepcijas bei modelius.  

 Geba projektuoti profesinio ugdymo turinį: teorinio ir praktinio mokymo formas, metodus, 

priemones. 

 Geba identifikuoti ir klasifikuoti veiksnius, reikšmingus karjeros ir profesinio ugdymo turinio 

kaitai ir raidai.  

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

 Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

 Geba  savarankiškai įgyti naujų žinių ir plėtoti gebėjimus. 

 Geba mokytis kartu ir skleisti žinias kitiems.  

   Vertybinės nuostatos: 

Plati pasaulėžiūra, įvairiapusis domėjimasis profesinio ugdymo problemomis, kompetentingumas ir 

veiksmingumas, tolerancija ir atvirumas įvairioms profesinio ugdymo idėjoms, mokymosi visą gyvenimą ir 

žinių poreikis, kūrybiškumas, savarankiškumas, kruopštumas ir atsakomybė renkantis, tyrinėjant ir 

projektuojant profesinio ugdymo turinį.  

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų dalyko sąvokų supratimas ir teisingas taikymas egzamino rašinyje;  

2. Studijų rezultatų aprašuose įvardintų žinių suvokimas, interpretacija ir taikymas analizuojant 

profesinio ugdymo edukacines situacijas bei vertinant seminarų metu kitų studentų padarytus 

temų pristatymus;  

3. Savarankiškų ir grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo kokybės kriterijai: indukcinė ir 

dedukcinė logika, aiškiai apibrėžtas pristatomo turinio objektas, struktūruotas pristatymo turinys, 

teisingas vizualizacijos principų taikymas. 

 

Dalyko turinys: 

Paskaitos: 32 AB / 16 NB / 30 val. (kontaktinio darbo apimtys AB / kontaktinio darbo apimtys NB / 

savarankiško darbo apimtys) 

1. PROFESIJOS EDUKOLOGIJOS MOKSLO APŽVALGA. (3 AB/3 NB/6 val.) 

Profesijos edukologijos mokslo objektas, tyrimų kryptys, problemos. Permanentiškumo aspektas 

projektuojant individo karjerą ir mokantis visą gyvenimą. Ontologinis, aksiologinis ir epistemologinis 

profesinio ugdymo sąveikos aspektai. Darbo rinkos ir profesijų raidos esminiai požymiai. Asmenybės 

individualumo ir socialumo ugdymo prielaidos. Struktūralistinė profesinio ugdymo proceso samprata. 

Formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymasis. 

2. PROFESINIO UGDYMO METODOLOGIJOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS. (4 AB /3 NB /6 val.) 

Profesiniame ugdyme naudojamos sąvokos: profesija, kompetencija, kvalifikacija, kompetencijų 

struktūra, profesinės žinios, gebėjimai (mokėjimai). Sąvokų aiškinimuose iškylantys metodologiniai 

prieštaravimai. Profesinio ugdymo funkcijos.   

3. PROFESINIS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOS STRUKTŪROJE. (4 AB /3 NB/9 val.) 

Lietuvos švietimo sistema. Profesinio rengimo ir profesinio ugdymo sistemos, jų esminiai skirtumai ir 

bendrumai. Švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstatymai, Bolonijos proceso kuriant 

vieningą Europos aukštojo mokslo erdvę priemonės ir instrumentai. Profesinio informavimo, 

konsultavimo ir ugdymo karjerai veiklų reglamentai.  

4. PEDAGOGINĖS PROFESINIO UGDYMO PARADIGMOS. (2 AB/1 NB/4 val.) 

Ugdymo karjerai paradigma. Pragmatiškojo ugdymo paradigma. Laisvojo ugdymo paradigma. 

Patirtinio ir refleksyviojo ugdymo paradigma. E. mokymo/si paradigma. Profesinio ugdymo turinio 

(curicullum) teorijos. 

5. TEORINIAI PROFESINIO UGDYMO KAITOS BRUOŽAI. (5 AB/6 val.) 

Profesinio ugdymo turinio ir struktūros kaitos požymiai ir prielaidos. Lietuvos nacionalinė kvalifikacijų 

sistema, jos santykis ES šalių kvalifikacijų sistemoje. Profesinio išsilavinimo lygiai. Profesijų 

klasifikavimas.  

6. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO TEORIJA (ANDRAGOGIKA). (10 AB / 6 NB/6 val.) 



Suaugusiųjų mokymo principai. Suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymosi būdų tyrimo ir 

projektavimo metodikos. Trys suaugusiųjų mokymosi kategorijos: nesimokymas, nerefleksyvus 

mokymasis, refleksyvus mokymasis. Psichologinė suaugusiojo raida. Suaugusiųjų mokymo 

metodologinės koncepcijos  (konstruktyvizmas, radikalizmas, humanizmas). Suaugusiųjų mokymo 

inovaciniai aspektai. Rizikos ir neįgaliųjų grupių suaugusiųjų mokymas. E-mokymo pedagoginės 

technologijos suaugusiems. Suaugusiųjų mokymo/si rezultatų vertinimas. 

7. Profesijos edukologijos mokslo žinių apibendrinimas (problemų medis). (4 AB /8 val.) 

 

Seminarai: 18 AB / 14 /24 val. (kontaktinio darbo apimtys / savarankiško darbo apimtys / Moodle forumai) 

1. Profesijos edukologijos mokslo objektas jo vertinimas vykdomų tyrimų tematikoje. (3/3/4 val.) 

2. Individualumo ir socialumo darnos aspektai karjeroje. (3/2/4 val.) 

3. Socializacija ir individualizacija profesinio ugdymo sistemoje. (3/2/4 val.) 

4. Vertybių sistema profesinio ugdymo turinyje. Trys esminiai vertybių sąvokos aspektai pagal prof. 

B. Bitiną. (3/2/4 val.) 

5. Lietuvos Švietimo sistemos esminių dokumentų (švietimo, aukštojo, profesinio mokymo įstatymai) 

vertybinio konteksto vertinimas. (3/2/4 val.) 

6. Globalizacijos, vartojimo ir tautiškumo problema profesinio ugdymo filosofinio lygmens 

metodologijoje. (3/3/4 val.) 

Konsultacijos  - 3 val. (kontaktinio darbo apimtys) 

Individuali užduotis – 20 val. (savarankiško darbo apimtys) 

 

Dalyko studijų metodika:  

Organizacinės formos: paskaitos, seminarai, kūrybinės užduotys apibendrinant profesijos edukologijos 

dalyko mokymosi pasiekimus.  

Metodai: esminių dalyko žinių pateikimas, dėstymas ir aiškinimas naudojant skaidres ir problemines 

užduotis. Seminarai organizuojami tradicinėje formoje: kiekvienos seminaro tematikos pagrindu studentai 

pasiskirsto į grupeles po du asmenis ir kartu rengia pranešimą ta pačia tema, tik skirtingu aspektu. Seminaro 

pabaigoje pranešimų medžiagą seminaro moderatorius apibendrina ir pateikia rašytinėje formoje Moodle 

sistemoje. Minimoje sistemoje studentai skatinami vertinti seminarų metu išsakytas mintis (naudojami 

„forumai“).  

Individuali užduotis atliekama pagal dėstytojo parengtą užduotį, kurios turinys siejamas su magistranto 

pasirinkta tyrimų kryptimi. Atlikta užduotis dėstytojui ir grupės studentams pateikiama Moodle įrankių 

pagalba. Paskutinio seminaro metu studentai rengia viso dalyko studijų apibendrinimo kūrybinį darbą – 

„Profesijos edukologijos mokslo problemų medį“. 

 

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

kaupiamoji vertinimo sistema. Vertinami seminarų metu atlikti darbai, kūrybinis darbas bei interpretacinis 

egzamino rašinys. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Seminarų užduočių pristatymas 0,30 Seminarų metu 

Individuali užduotis 0,20 Semestro pabaigoje 

Egzaminas (interpretacinis rašinys)  0,50 Egzaminų sesijos metu 

Iš viso: 1,00  

 

Vertinamas kiekvienas darbas dešimties balų sistemoje, vedamas vertinimų vidurkis, kuris verčiamas į 

kaupiamąjį balą. Galiausiai išvedamas bendras balas. Egzaminas laikomas raštu egzaminų sesijos metu. 

Egzamino metu rašomas interpretacinis rašinys, kurio metu siekiama įvertinti studentų gebėjimus kelti 

probleminius klausimus, konstruktyviai abejoti ir vertinti plačiu kriterijų aspektu dalyko mokymosi metu 

nagrinėtas temas, kelti naujas problemas, susijusias su profesinio ugdymo, suaugusiųjų mokymo bei 

mokymosi visą gyvenimą metodologija. Interpretacinis rašinys vertinamas dešimties balų sistemoje.  

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 

pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos Numatomi studijų dalyko Studijų metodai  Studento pasiekimų 



rezultatai (siekiniai) rezultatai vertinimo metodai 

1. Žinoti ir kritiškai 

vertinti šiuolaikinę 

ugdymo problematiką 

filosofiniu, 

bendramoksliniu, 

pedagoginiu-

psichologiniu bei dalykų 

dėstymo metodikų 

praktinio realizavimo 

aspektais. 

Žino ir geba apibrėžti 

profesijos edukologijos 

mokslo objektą, tyrinėjimų 

kryptis; 

Žino ir suvokia profesijos, 

kompetencijos, ugdomų 

vertybių ideologinės 

sistemos metodologines 

koncepcijas, profesijų 

socializacijos procesus, 

darbo rinkos ir profesijų 

turinio kaitos tendencijas; 

Žino ir geba apibrėžti 

esmines profesijos 

edukologijos moksle 

naudojamas sąvokas. 

Žino ir geba apibūdinti 

kvalifikacijų sąrangą 

Lietuvos ir ES šalių 

švietimo sistemose, taip pat 

žino profesijų 

klasifikacijas. 

Esminių dalyko žinių 

pateikimas, dėstymas ir 

aiškinimas naudojant 

skaidres ir problemines 

užduotis. Seminarai 

organizuojami tradicinėje 

formoje: kiekvienos 

seminaro tematikos pagrindu 

studentai pasiskirsto į 

grupeles po du asmenis ir 

kartu rengia pranešimą ta 

pačia tema, tik skirtingu 

aspektu. Seminaro pabaigoje 

pranešimų medžiagą 

seminaro moderatorius 

apibendrina ir pateikia 

rašytinėje formoje Moodle 

sistemoje. 

Individuali užduotis 

atliekama pagal dėstytojo 

parengtą užduotį, kurios 

turinys siejamas su 

magistranto pasirinkta tyrimų 

kryptimi. 

Egzamino metu rašomas 

interpretacinis rašinys, 

kurio metu siekiama 

įvertinti studentų gebėjimus 

kelti probleminius 

klausimus, konstruktyviai 

abejoti ir vertinti plačiu 

kriterijų aspektu dalyko 

mokymosi metu nagrinėtas 

temas, kelti naujas 

problemas, susijusias su 

profesinio ugdymo, 

suaugusiųjų mokymo bei 

mokymosi visą gyvenimą 

metodologija.  

Seminaro temų pristatymas 

ir forumų turinio 

vertinimas. 

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 

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. 

 

Geba identifikuoti ir 

analizuoti įvairias 

profesinio ugdymo 

metodologines koncepcijas 

bei taikyti individualumo ir 

socialumo ugdymo 

metodologines idėjas 

projektuojant profesinio 

ugdymo turinį.  

Geba identifikuoti 

asmenybės profesinės 

raiškos permanentiškumo ir 

mokymosi visą gyvenimą 

bei saviugdos prielaidas.  

Geba vertinti asmenybės 

profesinės raiškos 

meistriškumo kaitą ir 

lygius, karjeros planavimo 

koncepcijas bei modelius.  

Geba projektuoti profesinio 

ugdymo turinį: teorinio ir 

praktinio mokymo formas, 

metodus, priemones. 

Geba identifikuoti ir 

klasifikuoti veiksnius, 

reikšmingus karjeros ir 

profesinio ugdymo turinio 

kaitai ir raidai.  

Seminarai organizuojami 

tradicinėje formoje: 

kiekvienos seminaro 

tematikos pagrindu studentai 

pasiskirsto į grupeles po du 

asmenis ir kartu rengia 

pranešimą ta pačia tema, tik 

skirtingu aspektu. Seminaro 

pabaigoje pranešimų 

medžiagą seminaro 

moderatorius apibendrina ir 

pateikia rašytinėje formoje 

Moodle sistemoje. 

Paskutinio seminaro metu 

studentai rengia viso dalyko 

studijų apibendrinimo 

kūrybinį darbą – „Profesijos 

edukologijos mokslo 

problemų medį“. 

Individuali užduotis 

atliekama pagal dėstytojo 

parengtą užduotį, kurios 

turinys siejamas su 

magistranto pasirinkta tyrimų 

kryptimi. 

 

Interpretacinis egzamino 

rašinys. 

 

Seminaro temų pristatymas 

ir forumų turinio 

vertinimas. 

 Geba argumentuotai ir Paskutinio seminaro metu 



5. Argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu, pristatyti 

savo idėjas, dalyvauti 

debatuose, kritiškai vertinti 

savo sprendimus. 

sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu. 

Geba  savarankiškai įgyti 

naujų žinių ir plėtoti 

gebėjimus. 

Geba mokytis kartu ir 

skleisti žinias kitiems.  

studentai rengia viso dalyko 

studijų apibendrinimo 

kūrybinį darbą – „Profesijos 

edukologijos mokslo 

problemų medį“. 

Individuali užduotis 

atliekama pagal dėstytojo 

parengtą užduotį, kurios 

turinys siejamas su 

magistranto pasirinkta tyrimų 

kryptimi. 

6. Gebėti dirbti 

savarankiškai, atsakingai, 

nuolat siekti žinių ir 

mokytis visą gyvenimą. 
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