
 
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: KEFPM040 

Pavadinimas lietuvių kalba: Ugdymo filosofija ir teorijos 

Pavadinimas anglų kalba: Educational Philosophy and Theories 

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 antros pakopos edukologijos krypties studijų programos studentų žinias ir 

gebėjimus: vertinant filosofijos reikšmę profesinio ugdymo turinio vertybiniam kontekstui; suvokiant 

pedagogo pasaulėžiūros ir antropologijos mokslo reikšmę pedagoginei sąveikai; panaudojant Lietuvių tautos 

ugdomąjį kultūrinį palikimą ugdymo procese; identifikuojant ir analizuojant  švietimo sistemos problemas ir 

ieškant jų sprendimo būdų. 

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

pažinimo teorijos (logikos ir filosofijos) pagrindus. 

 

Dalyko studijų rezultatai:    
Studento žinios ir supratimas:  

 Žino ir suvokia ugdymo proceso filosofinį, bendramokslinį, profesijos edukologijos mokslo 

metodologinį bei metodį lygmenis. 

 Žino ir suvokia vertybių kategorijos reikšmę ir prasmę individo profesinėje raiškoje. 

 Žino ir suvokia esmines švietimo ir filosofijos sąvokas; 

 Žino ir suvokia pedagogo pasaulėžiūros daromą įtaką švietimui ir ugdymui; 

 Žino ir suvokia teistinę, natūralistinę ir antropologinę žmogaus koncepcijas. 

 Žino ir suvokia paradigmos, dėsnio ir dėsningumo kategorijų reikšmes įvairiose ugdymo teorijose. 

Specialieji gebėjimai:  

 Interpretuoja švietimo ir filosofijos sąvokas atliekant struktūrinę ugdymo turinio analizę taikant 

struktūralizmo filosofijos principus; 

 Vertina ir refleksuoja pedagogo asmenybės daromas įtakas švietimui ir profesiniam ugdymui; 

 Geba sisteminti, analizuoti, interpretuoti ir vertinti profesinio ugdymo turinio metodologinių 

tyrinėjimų rezultatus filosofijos, edukologijos bei antropologijos mokslų kontekste; 



 Apibūdina ir analizuoja ir ugdymo metodologijų lygmenis ir juos taiko tyrinėjant švietimo sistemos 

problemas; 

 Geba panaudoti Lietuvių tautos ugdomąjį etnokultūrinį palikimą projektuojant profesinio ugdymo 

turinį ir jį vertinant ES šalių švietimo sistemų kontekste. 

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:  

Dalyko  turinys orientuojamas į tokias pažinimo vertybes: plati pasaulėžiūra, įvairiapusis domėjimasis 

švietimo problemomis, kompetentingumas ir veiksmingumas, tolerancija ir atvirumas įvairioms ugdymo 

idėjoms, mokymosi visą gyvenimą ir žinių poreikis, kūrybiškumas, savarankiškumas ir atsakomybė renkantis 

ir projektuojant „savo“ ugdymo paradigmą. 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

 Studijų dalyko sąvokų supratimas ir teisingas taikymas egzamino rašinyje;  

 Studijų rezultatų aprašuose įvardintų žinių suvokimas, interpretacija ir taikymas analizuojant 

edukacinę situaciją bei vertinant seminarų metu kitų studentų padarytus temų pristatymus;  

 Savarankiškų ir grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo kokybės kriterijai (indukcinė, dedukcinė 

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

vizualizacijos principų taikymas). 

 Gebėjimas argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

 

Dalyko turinys: 

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

apimtis) 

1. Ugdymo filosofija filosofijos mokslų sistemoje. Ugdymo samprata. (2 AB / 1 NB / 1 val.) 

2. Metodologijos kategorija, jos lygmenys: filosofinis, bendramokslinis, edukologijos mokslo 

metodologinis. Filosofijos ir pedagogikos santykis. (2 AB /1 NB / 2 val.) 

3. Antopologijos ir profesijos edukologijos mokslų santykis. Žmogaus esmė, būtis, individualumas, 

socialumas. (2 AB / 1 NB /1 val.) 

4. Profesinio ugdymo metodologijos ir ugdymo filosofijos santykis. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

5. Paradigmos, dėsnio ir dėsningumo sąvokos ugdymo metodologijoje. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

6. Ugdymo tikslų filosofinis pagrindas. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

7. Ugdymo ontologinė esmė. (1 AB / 1 NB / 2 val.) 

8. Idealizmas ir ugdymas. Realizmas ir ugdymas. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

9. Laisvojo ugdymo paradigma. Klasikinė ugdymo paradigma. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

10. Pragmatizmo pedagogika. (3 AB / 1 NB / 2 val.)  

11. Ugdymo epistemologinė struktūra. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

12. Ugdymo aksiologija. Gėrio kategorija profesinio ugdymo filosofijoje. (2 AB / 1 NB / 2 val.)  

13. Vertybės ugdymo turinio struktūroje. Vertybinių nuostatų formavimosi veiksniai (prigimtinės 

ugdytinio galios, šeima, mokykla, masinės kultūros priemonės, pedagogiškai neorganizuotas 

sociumas). (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

14. A. Maceinos egzistencinės filosofijos edukologiniai aspektai. (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

15. Ugdymo mokslinis pažinimas (žmogiškojo pažinimo galimybės; ugdymas, kaip mokslinio pažinimo 

objektas; tarpdisciplininis ugdymo pažinimo pobūdis). (2 AB / 1 NB / 2 val.) 

16. Socialinių mokslų filosofijos ypatumai (struktūralizmas ir loginis empirizmas). (2 AB / 1 NB / 2 

val.) 

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

1. Ugdymo filosofinių krypčių lyginamoji analizė. (2/1/2 val.) 

2. Ugdytinio prigimtinių galių (Z. Froido),  kognityvinės raidos (Ž. Pjažė) ir moralinio vystymosi (L. 

Kolbergas) teorijų lyginamoji analizė. (3/2/3 val.) 

3. Asmenybės modelis pagal Vydūną. (2/1/2 val.) 

4. Žmogaus būtis: gyvenimo prasmės ir tikslo samprata. (2/2/3val.) 



5. Individualumo ir  socialumo darna socialiai reikšmingų žmogaus gyvenimo vaidmenų struktūroje. 

(2/2/3 val.) 

6. Socializacija ir individualizacija. (2/0/3 val.) 

7. Trys esminiai vertybių sąvokos aspektai pagal prof. B. Bitiną. (2/1/3 val.) 

8. Lietuvos Švietimo sistemos esminių dokumentų vertybinio konteksto vertinimas. (3/3/3 val.) 

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

metodologijoje. (2/2/2 val.) 

Konsultacijos: 3 val. (kontaktinio darbo apimtys) 

Individuali užduotis: 20 val. (savarankiško darbo apimtys) 

 

Dalyko studijų metodika:  

Organizacinės formos: paskaitos, seminarai, kūrybinės užduotys apibendrinant ugdymo filosofijos dalyko 

mokymosi pasiekimus.  

Metodai: esminių dalyko žinių pateikimas paskaitose, 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. Visi seminaro dalyviai apibendrintą medžiagą talpina savo „mokymosi pasiekimų 

aplankale“. Moodle sistema naudojama ne kaip nuotolinio mokymo priemonė, o kaip komunikacinių ryšių 

efektyvi priemonė, kurioje mokymosi interaktyvumo palaikymui naudojama forumų sistema. 

Individuali užduotis. Semestro pabaigoje studentai rengia viso dalyko studijų apibendrinimo kūrybinį darbą 

ir jį pristato vertinti dalyko dėstytojui. Studentai konsultuojami nuotoliniu būdu rengiant individualią 

užduotį. 

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

kaupiamoji vertinimo sistema. Vertinami seminarų metu atlikti darbai, individuali (kūrybinė) užduotis bei 

interpretacinis egzamino rašinys. 

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Seminarų užduočių pristatymas (tame tarpe 

ir Moodle sistemoje) 

0,30 Seminarų metu 

Individuali (kūrybinė) 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. Seminarų metu vertinama studentų išsakomos 

vertybinės pozicijos bei gebėjimas interpretuoti analizuojamas problemas. Egzaminas laikomas raštu 

egzaminų sesijos metu. Egzamino metu rašomas interpretacinis rašinys, kurio metu siekiama įvertinti 

studentų gebėjimus kelti filosofinio lygmens klausimus, abejoti ir vertinti plačiu kriterijų aspektu ugdymo 

filosofijos dalyko mokymosi metu nagrinėtas temas, kelti naujas problemas susijusias su profesinio ugdymo 

filosofinio bei bendramokslinio lygmens metodologija. Interpretacinis rašinys vertinamas dešimties balų 

sistemoje. Individuali (kūrybinės) užduotis vertinama studento saviraiškos savasties aspektu. 

 

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 suvokia ugdymo 

proceso filosofinį, 

bendramokslinį, profesijos 

edukologijos mokslo 

metodologinį bei metodį 

lygmenis. 

2. Žino ir suvokia vertybių 

kategorijos reikšmę ir prasmę 

individo profesinėje raiškoje. 

3. Žino ir suvokia esmines 

švietimo ir filosofijos sąvokas. 

4. Žino ir suvokia įvairias 

ugdymo teorijas. 

5. Žino ir suvokia pedagogo 

pasaulėžiūros daromą įtaką 

švietimui ir ugdymui. 

6. Žino ir suvokia 

antopologijos mokslo reikšmę.  

 Paskaitos: dėstymas ir 

aiškinimas naudojant 

skaidres ir problemines 

užduotis. 

Moderuojami seminarai. 

Egzamino metu rašomas 

interpretacinis rašinys, 

kurio metu siekiama 

įvertinti studentų gebėjimus 

kelti filosofinio lygmens 

klausimus, abejoti ir 

vertinti plačiu kriterijų 

aspektu ugdymo filosofijos 

dalyko mokymosi metu 

nagrinėtas temas, kelti 

naujas problemas susijusias 

su profesinio ugdymo 

filosofinio bei 

bendramokslinio lygmens 

metodologija. 

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. 

 

 

1. Interpretuoja švietimo ir 

filosofijos sąvokas atliekant 

struktūrinę ugdymo turinio 

analizę taikant struktūralizmo 

filosofijos principus. 

Semestro pabaigoje studentai 

rengia viso dalyko studijų 

apibendrinimo kūrybinį 

darbą ir jį pristato vertinti 

dalyko dėstytojui. 

Egzamino metu rašomas 

interpretacinis rašinys, 

kurio metu siekiama 

įvertinti studentų gebėjimus 

kelti filosofinio lygmens 

klausimus, abejoti ir 

vertinti plačiu kriterijų 

aspektu ugdymo filosofijos 

dalyko mokymosi metu 

nagrinėtas temas, kelti 

naujas problemas susijusias 

su profesinio ugdymo 

filosofinio bei 

bendramokslinio lygmens 

metodologija. 

2. Vertina ir refleksuoja 

pedagogo asmenybės daromas 

įtakas švietimui ir profesiniam 

ugdymui. 

 

3. Geba sisteminti, analizuoti, 

interpretuoti ir vertinti 

profesinio ugdymo turinio 

metodologinių tyrinėjimų 

rezultatus (žinias). 

4. Apibūdina ir analizuoja ir 

ugdymo metodologijų lygmenis 

ir juos taiko tyrinėjant švietimo 

sistemos problemas. 

 

Vertinami studento 

savasties demonstravimo 

elementai. 

5. Geba panaudoti Lietuvių 

tautos ugdomąjį etnokultūrinį 

palikimą projektuojant ugdymo 

turinį ir jį vertinant ES šalių 

švietimo sistemų kontekste. 

 

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. 

Vertinami studento 

savasties demonstravimo 

elementai. 

 

 

4. Suvokti ir toleruoti 

skirtingus požiūrius į 

vertybes, konstruktyviai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

sprendžiant įvairias 

2. Vertina ir refleksuoja 

pedagogo asmenybės daromas 

įtakas švietimui ir profesiniam 

ugdymui. 



ugdymo bei 

organizacijos kultūros 

problemas, daryti įtakas 

ir poveikius kryptingai 

pozityviai kaitai, 

skatinti kituose ir savyje 

antreprenerystės, 

pagrįsto lyderiavimo bei 

tarpkryptinio  mokslinio 

bendradarbiavimo 

raiškas. 

5. Argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti 

mintis žodžiu ir raštu, 

pristatyti savo idėjas, 

dalyvauti debatuose, 

kritiškai vertinti savo 

sprendimus. 

1. Geba argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti mintis žodžiu 

ir raštu. 

 

Interpretacinis rašinys 

egzamino metu. 

 

Individuali užduotis. 

 

Pristatymai seminarų metu ta 

pačia tema, tačiau skirtingu 

aspektu. 

Vertinamas studentų 

gebėjimus kelti filosofinio 

lygmens klausimus. 

Vertinami studento 

savasties demonstravimo 

elementai. 

6. Gebėti dirbti 

savarankiškai, 

atsakingai, nuolat 

siekti žinių ir mokytis 

visą gyvenimą. 

2. Geba  savarankiškai įgyti 

naujų žinių ir plėtoti gebėjimus.  

3. Geba mokytis kartu ir 

skleisti žinias kitiems 

 

Visi seminaro dalyviai 

apibendrintą medžiagą 

talpina savo „mokymosi 

pasiekimų aplankale“. 

Moodle sistema naudojama 

ne kaip nuotolinio mokymo 

priemonė, o kaip 

komunikacinių ryšių 

efektyvi priemonė, kurioje 

mokymosi interaktyvumo 

palaikymui naudojama 

forumų sistema. 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Bronislavas Bitinas. Ugdymo Filosofija. Vilnius, Enciklopedija, 2000. 

2. OzmonH.A. Craver S.M. (1996). Filosofiniai ugdymo pagrindai. Vilnius.  Leidybos centras. 

3. Gumauskaitė V. Struktūralizmo apmatai. Vilnius, LFSI, 2000. 

4. Džeimsas V. Pragmatizmas. Vilnius. 1995. P. 5-105.  

5. Hollis M. (2000). Socialinių mokslų filosofija: įvadas. Vilnius. LRSL. 

6. Alan F. Chalmers. “Kas yra mokslas ?”.- Vilnius, Apostrofa, 2005. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Evaldas Nekrašas. Filosofijos įvadas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.  

2. Šliogeris A., Mickūnas A. Filosofijos likimas.-Vilnius: Baltos lankos, 2009. 

3. Kuhn, T. Mokslo revoliucijų struktūra. Vilnius: Pradai, 2003. 

4. Dabkus R. Filosofija. Kaunas: Technologija, 2002. 

5.  Japertas, M. Mokslo filosofija.-Kaunas, VDU leidykla, 2003.  

6. Daukilas S. Logika (nuotolinio mokymo kursas, Moodle virtuali aplinka), 2005.  

7. Filosofijos istorijos chrestomatija. Visi 4 tomai.  

8. Pukelis K. Filosofinės studijos ir mokytojų rengimas. Kaunas:VDU leidykla, 1988. 

9. Šliogeris A. Kas yra filosofija? Vilnius, 2001.  

10. Tejaras de Šardenas P. Žmogaus fenomenas. Vilnius: Mintis, 1995.  
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