
Prof. D. Bridžesas nagrinėja įvairias edukologijos temas, tačiau daugiausia dėmesio jo 
publikacijose yra skiriama: 1) filosofinei diskusijai, kaip mokymo ir mokymosi sprendimams 
ieškant vertybinio santykio jų priėmimo procese; 2) pedagogų rengimui akcentuojant 
kvalifikacijos kėlimo ir veiklos tyrimo svarbą; 3) filosofinei ir metodologinei edukacinių tyrimų 
bazei siekiant stiprinti filosofinę Jungtinėje Karalystėje atliekamų edukacinių tyrimų 
dimensiją bei akcentuojant edukacinių tyrimų etiką ir jų vietą šiuolaikinių tyrimų kontekste. 

Ypač reikia pabrėžti prof. D. Bridžeso indėlį į mokslo ir doktorantūros studijų plėtotę 
Lietuvoje akcentuojant edukologijos mokslininkų tyrimų kompetencijos bei doktorantūros 
studijų kokybės kėlimą, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos universitetų akademinių mainų 
stiprinimą edukologijos srityje, taip pat Lietuvos universitetų indėlio į šalies plėtrą garsinimą 
Europos mastu.  

Viena svarbiausių prof. D. Bridžeso ir Lietuvos mokslininkų užsimezgusio bendradarbiavimo 
iniciatyvų buvo Britų tarybos remiamas projektas „Aukštojo mokslo vaidmuo regiono 
ekonominiame ir socialiniame vystymesi". Projekto partneriai – Kauno technologijos 
universitetas ir Kembridžo universiteto Šv. Edmundo koledžo struktūrinis padalinys Von 
Hügel institutas, kuriam vadovavo prof. D. Bridžesas. Šio projekto realizavimo metu 2001–
2004 m. vyko Kembridžo universiteto ir Lietuvos mokslininkų akademiniai mainai. Prof. D. 
Bridžesas buvo aktyviausias jų organizatorius ir dalyvis.  

Prof. D. Bridžesas publikavo daugiau nei 200 mokslinių darbų, tame skaičiuje 16 knygų, 
vykdė ekspertinę, konsultacinę veiklą bei skaitė paskaitas įvairiose pasaulio šalyse, vadovavo 
daugiau nei dvidešimt mokslinių tyrimų projektų.  

 

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Bridges_Eng.pdf 
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Profesorius Deividas Bridžesas ( David Bridges) 
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2006 m. 
Specialybė – edukologija 
Prof. Deividas Bridžesas (gim. 1944 m.) – Kembridžo 
universiteto Šv. Edmundo koledžo tarybos narys, jai 
priklausančio Von Hügel instituto vadovas (iki 2008), buvęs 
Edukacinių tyrimų ir vystymosi centro direktorius, taip pat 
Rytų Anglijos universiteto taikomųjų edukacinių tyrimų centro 
profesorius emeritas. 
Profesorius pirmininkavo 2000-2006 Europos edukacinių 
tyrimų asociacijos Ugdymo filosofijos sektoriui; nuo 2005 m. 
balandžio mėn. jis yra išrinktas Jungtinės Karalystės 
Ugdymo filosofijos asociacijos pirmininku. Prof. D. Bridžesas 
– vienas iš 14 Jungtinės Karalystės ekspertų, kurie vertina 
edukacinių tyrimų kokybę šalies mastu. 

 


