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1991- Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas,
asistentė
1999 Vaikystės pedagogikos katedra
Reikšmingiausi moksliniai (meniniai), metodiniai darbai
1.Braslauskienė, R., Auškelienė A., ir kt. (2016). Daugiakultūriai darželiai.
Gerosios praktikos vadovas. Vilnius. Valstybės institucijų kalbų centras.
https://issuu.com/vikc.lt/docs/gerosios_praktikos_vadovas
2.Braslauskiene, R., Thorsteinsson, G., Vismantine, R. (2015). Searching in
the Literature for Theoretical Dimensions to Support the Modelling of
Children’s Legal Education. International Journal of Humanities and Social
Science (IJHSS), 5(12).- 154-163.
3.Braslauskienė R., Norvilienė A., (2014). Ikimokyklinių ugdymo įstaigų
administravimas. Klaipėdos universiteto leidykla.6,25 sąl.sp.l
4.Braslauskienė R, Vismantienė R, Thorsteinsson G, (2011), Forming a Save
Environment for Early Childhood Development (Examining Health and Safety
in Lithuanian Prie-schools. LAP LAMBERT Academic Publishing
GmbH&Co.KG.52
psl.
ISBN-978-3-8443-1740-4.
(www.lappublishing.com).
5. Braslauskienė R, Vismantienė R., Gisli Thorsteinsson. Condition of Safe
Environment Creation in Preschool Educational institutions and its
Development Prospects. I-manager‘s Journal on School Educational
Technology, Vol 6. No. 1. June- August, (2010). Psl. 48-60. Publisher by imanager Publication, India.
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Projektas
finansuojamas Europos
2014- ekonominės erdvės (EEE) finansinio
2016 mechanizmo lėšomis pagal LT08
Ekspertė
„EEE
Stipendijų
programą“.
„Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo metodų
modernizavimas“. Paraiškos numeris:
EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-006.
Tarptautinis dėstytojų ir studentų Studijų
2011- mobilumą
skatinantis
projektas plėtros
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koordinavimas
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integravimas
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Pietiniame Baltijos jūros regione
koordinatorius
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higher education and the labour
market around the South Baltic Sea
(COHAB)
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LAMA BPO “Priėmimo į aukštąsias
2010 mokyklas sistemos tobulinimas ir
Vertintoja –
įdiegimas“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-Vkomisijos narė
02-005.
2007- ES socialinio fondo projektas
2012 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“. Projektas vykdomas
Vykdytoja
pagal LR Vyriausybės patvirtintą

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtros 2007- 2012 metų
programą.
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KU Socialinių mokslų srities Edukologijos krypties
daktaro disertacijų gynimų tarybos narė:
Socialinių mokslų (edukologija) doktorantės A.
Skarbalienės daktaro disertacijos (2015) ,,Mokytojų
mentorių lyderystės kompetencijos kaip studentų
lyderystės kompetencijų ugdymo veiksnys“
Socialinių mokslų (edukologija) doktorantės A.
Norvilienės
daktaro
disertacijos
(2014)
„Kryptingas tarpkultūrinis studentų ugdymas, kaip
tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo veiksnys
(mokytojų rengimo universitete atvejis)“
KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto

gynimo
tarybos narė
(KU).

gynimo
komisijos
tarybos narė
(KU).
Tarybos narė

KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto

Redakcinės
komisijos narė
KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto
Programų
komiteto narė
KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto narė
švietimo ir ugdymo mokslų studijų krypties sandų
atestacijos
KU Pedagogikos fakulteto
Tarybos narė
KU Pedagogikos fakulteto

Redakcinės
komisijos narė
komisijos narė

KU Pedagogikos fakulteto švietimo ir ugdymo
mokslų studijų sandų atestacijos
Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos Klaipėdos narė
skyriaus
KU PF Studijų programų komiteto
narė
Socialinės pedagogikos magistrantūros studijų
programos savianalizės
Klaipėdos universiteto Nuotolinių studijų dalyko
sando akreditavimo komisijos
Vaikystės pedagogikos pagrindinių studijų
programos savianalizės
Vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio
kalbos mokymo programos savianalizės grupės
Šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos
magistrantūros studijų programos savianalizės
Edukologijos magistrantūros studijų programos
savianalizės
Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos
rengimo grupės
Šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos
magistrantūros studijų programos savianalizės
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KU Vaikystės pedagogikos, Pradinio ugdymo
pedagogikos (1 pakopos) ir Šeimos edukologija ir
vaiko teisių apsauga (2 pakopa) studijų programų
Vaikystės pedagogikos (su ankstyvąja užsienio
kalba), Vaikystės pedagogika (auklėtojas),
Socialinė pedagogika bakalauro baigiamųjų darbų
Socialinės pedagogikos, Edukologijos, Švietimo
vadybos, Šeimos edukologijos ir vaikų teisių
apsaugos magistrantūros studijų programų
baigiamųjų darbų
Dalyvavimas
ekspertinėse
mokslinėse
organizacijose:
Europos mokytojų ugdymo asociacija (ATEE)

vadovė

vadovė

vadovė

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos

valdybos narė,
ekspertė
valdybos narė,
ekspertė
narė

Lietuvos švietimo pagalbos asociacija

narė

Nacionalinė Vaikystės tyrėjų asociacija

Ekspertinė ir kita mokslinė veikla:
Tarptautinių mokslinių konferencijų mokslinio bei
organizacinio komitetų narė, ekspertė, vertinimo
komisijos narė:
„Švietimo ir ugdymo kokybė globalių ir regioninių narė, ekspertė
iššūkių kontekste“
„Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių galimybių ir narė, ekspertė
socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys“
„Pilietinis asmens tapatumas – visuomenės narių narė, ekspertė
jungiamoji grandis“
„Darželio misija – vaiko sveikata ir gerovė“ leidinio sudarytoja,
redakcinės
komisijos narė
Klaipėdos universiteto Nuotolinių studijų dalyko narė, ekspertė
sando akreditavimo komisijos
KU Pedagogikos fakulteto švietimo ir ugdymo narė, ekspertė
mokslų studijų sandų atestacijos komisijos
Mokinių mokslinė-praktinė konferencija Mokytojo narė, vertintoja
tapatumas: iššūkiai ir augimo galimybės. KU,
organizacinio komiteto
Mokinių tarptautinės konferencijos „Laimingas vertintoja
vaikas – sveikas ir saugus“, Klaipėda,
“Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ekspertė,
ugdymo metodų modernizavimas” projekto
konferencijos
http://vikc.lt/images/files/KU_Ilona_Klaniene_
dalyvė/pranešė
Rasa_Braslauskiene_2016_05_30.pdf
ja
“Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ekspertė,
ugdymo metodų modernizavimas” projekto
konferencijos
dalyvė/pranešė
ja
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http://vikc.lt/images/files/Prane%C5%A1imas
%20R_%20Braslauskiene%2C%20I_Klaniene
0921.pdf
Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse ir mokslinių
mainų programose:
University College Lillebaelt (Danija) pagal
Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartį skaityta
paskaita Šeimos politikos tendencijos Europos
Sąjungoje ir Lietuvoje.
Almerijos universitete (Universidad de Almeria),
Ispanija pagal Erasmus dvišalio bendradarbiavimo
sutartį skaityta paskaita: Lietuvos švietimo sistema:
mokytojo mokymo darbo metodai daugiakultūrėje
grupėje/klasėje.
Mokslinės stažuotės:
Almerijos universitete (Universidad de Almeria),
Ispanija (2015) pagal Erasmus+ dvišalio
bendradarbiavimo sutartį.
Almerijos universitete (Universidad de Almeria),
Ispanija (2016) pagal Erasmus+ dvišalio
bendradarbiavimo sutartį
Profesinės stažuotės:
Tiriamasis vizitas: Bergen University College
(Norvegija)
„Identifying Myths and Barriers for Teachers
Mobility“. Linnaeus universitetas (Švedija)
Razing Teachers Competencies in Order to equip
them for cross – border Mobility”. Rostoko
universitetas (Vokietija)
„SMART Product Privers and SMART Tools in
Parallel Teaching”. College Zealand universitetas,
(Danija)
Leidinio Daugiakultūriai darželiai. Gerosios
praktikos vadovas.
https://issuu.com/vikc.lt/docs/gerosios_praktiko
s_vadovas
Mokslinio leidinio ,,The Growing Child“ (Denise
Boyd, Helen Bee, 2011), „Augantis vaikas“, išleisto
projekto: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“, finansuojamo ES lėšomis, teksto
vertimo redagavimas
„Language Across Schools, Cultures, Borders:
Creativity, Entrepreneurship, Social Inclusionand
quot; „Language Across Schools, cultures, Borders:
Creativity Entrepreneuship, Social Inclusion.
Professional Competences for Multucultural
Kindergartens“
Skaityti viešų paskaitų ciklai:
„Augantis vaikas- iššūkiai ir galimybės“. Pedagogų
švietimo ir kultūros centras. Klaipėda

Ekspertė,
sudarytoja
leidinio
recenzentė

narė, pranešėja

2013

2014

2016

2016

2014

2011

Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos dialogas- sėkmingo
vaiko socializacijos prielaida. Šilutės rajono
pedagogų švietimo centras.
Inovatyvių strategijų diegimas skatinant auklėtojų
profesinį
meistriškumą.
Klaipėdos
miesto
Pedagogų švietimo ir kultūros centras.
„Pedagogo konstruktyvaus bendravimo ir
bendradarbiavimo su Z kartos ugdytiniais ir jų
tėvais ypatumai“. Skuodas. Skuodo rajono švietimo
skyrius.
Parengtos mokomosios/metodinės priemonės,
leidiniai:
Braslauskienė, R., Auškelienė A., ir kt. (2016).
Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos
vadovas. Vilnius. Valstybės institucijų kalbų
centras.
https://issuu.com/vikc.lt/docs/gerosios_praktiko
s_vadovas
Braslauskienė R., Norvilienė A., (2014).
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų administravimas KU:
Klaipėdos universiteto leidykla.6,25 sąl.sp.l
Braslauskienė R, Vismantienė R, Thorsteinsson G,
(2011), Forming a Save Environment for Early
Childhood Development (Examining Health and
Safety in Lithuanian Prie-schools. LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH&Co.KG.52 psl.
ISBN-978-3-8443-1740-4.
(www.lappublishing.com).

Mokslinių tyrimų vykdymas. Mokslinių tyrimų
programa Žmogaus gerovės socioedukaciniai
tyrimai. Paprogramės Vaikų gerovė informacinės
kultūros ir modernių ugdymo technologijų plėtros
sąlygomis. Vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Pedagogikos katedra.
2010- Mokslinių tyrimų programa Ugdymo kokybės
2015 gerinimas, siekiant žmogaus savirealizacijos.
Potemė: „Ugdymo kokybės gerinimas vaikystėje
mokymosi visą gyvenimą kontekste“. Vykdytojas:
Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas,
Vaikystės pedagogikos katedra.
2011- Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia
2016 metodinėse priemonėse, mokslo straipsniuose,
leidiniuose.
KITI KVALIFIKACIJOS Kvalifikacijos kėlimo kursai:
RODIKLIAI 2016 – Forumas pedagogams S.M.A.R.T. ugdymas: vakar,
šiandien, rytoj. SMK, Klaipėda
2016 – seminaras Kokybinių tyrimų metodologija. KU.
2016 – English Courses. LCC International University.
2015 - Jungtinės Karalystės X lituanistinių mokyklų ir kitų
švietimo įstaigų mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaras
,,Pasidalijimas gerąja patirtimi'. Londonas, Lietuvos
ambasada.
20152020

Tyrimų
paprogramės
vadovė

Tyrimų
potemės
vadovė

2015 - Anglų kalbos kursai „Courses of English and
Teaching Methodologies for Erasmus Teachers“. KU
2015 – dalyvavimas seminare Suaugusiųjų kompetencijų
vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(si)
programų planavimą ir įgyvendinimą. KU.
2014 - dalyvavimas SKVC renginyje „Pedagoginių studijų
programų kokybės gerinimas per paskesnę veiklą“. Vilnius.
2014 - dalyvavimas International Forumo Innovation and
Research Development S2B- Science to business: Research,
Knowledge, Innovations. Klaipėda.
2014 - dalyvavimas projekto VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-027
„Humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra darniai
visuomenės kaitai ir tarptautiniam ūkio konkurencingumui
didinti“ mokymuose „Socialinių mokslų tyrimo metodų
taikymas atvirose virtualiose prieigose („Open Source“)“.
Klaipėda.
2014
dalyvavimas
moksliniame
seminare
„Fenomenologinė strategija edukologijos tyrime“. KU
2014 - dalyvavimas UPC „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo kokybės stebėsenos modelio viešuosiuose
svarstymuose. Klaipėda.
2014 - dalyvavimas seminare Paskaitos metodikos
klausimai. KU
2014 - dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose Saityno
vaizdo konferencijos su Open Meetings. KU
2014 – dalyvavimas seminare Mokytojo tapatumas: iššūkiai
ir augimo galimybės. Klaipėda. PŠKC.
2014 – International symposium Social Education:Current
Problems and Perspectives. MRU, Vilnius
2013 –„ Efektyvus atrankos komisijos darbas.2013 Atrankos
sistemos naujovės, vertinimo kriterijai“. LAMA BPO.
2013 – Virtualios mokymo(si) aplinkos naudojimas dėstant
(pradedantiesiems). KU
2012 - „Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos dialogas-sėkmingos
vaiko socializacijos prielaida“. Šilutė
2012 - „Efektyvus atrankos komisijos darbas.2012 Atrankos
sistemos naujovės, vertinimo kriterijai“. LAMA BPO
2011 – „Konfliktų sprendimas“. KU
2011 - „Komunikacijos specifikacija švietimo įstaigose“. KU
2011 - „Teisinės žinios švietimo srityje“. KU
2011 - „Virtualios mokymo(si) aplinkos naudojimas
dėstant“. KU Nuotolinio mokymo centras
2011 - „Aukštojo mokslo reglamentavimas“. KU
2011 - „Informacinių komunikacinių technologijų ir
inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradinėse klasėse:
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų nuomonės
tyrimo rezultatai“. Ugdymo plėtotės centras
2011 - „Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių galimybių ir
socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys“. KU Tęstinių
studijų institutas
2011 - „Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų rengėjams (dėstytojams)“. Ugdymo
plėtotės centras
2011 - „Sėkmingos atrankos principų taikymas atrankos
komisijos darbe“. LAMA BPO

Dalyvavimas konferencijose:
2016 – Tarptautinio projekto “Daugiakultūrinio
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų
modernizavimas” baigiamoji konferencija. Vilnius
2016 - Valstybės institucijų kalbų centro vykdomo
tarptautinio projekto “Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas” įvadinė
konferencija „Daugiakultūriai darželiai: iššūkiai ir
sprendimai“. Vilnius
2016 - mokslinė – praktinė konferencija „ Darželio
misija – vaiko sveikata ir gerovė“. Palanga
2016 - Mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška
mokykla – saugi visuomenė“.KU
2016 - Mokinių tarptautinės konferencijos „Laimingas
vaikas – sveikas ir saugus“, Klaipėda
2014- mokslinė-praktinė konferencija Mokytojo tapatumas:
iššūkiai ir augimo galimybės. KU
2014 - tarptautinis simpoziumas Social Education:Current
Problems and Perspectives. Mykolo Romerio universitetas.
2014 - mokslinė praktinė konferencija „Praeities ir
dabarties kultūros ženklai“. KU
2013 – “Ugdymo realijos ir perspektyvos“. Respublikinė
mokslinė – praktinė konferencija .Klaipėdos valstybinė
kolegija.
2013 – “Ikimokyklinio ugdymo turinio programos
įgyvendinimas. Kas lemia sėmę”. Respublikinė praktinė
konferencija. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir
kultūros centras. Skaitytas pranešimas.
2013 – “Vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės mokyklos
veikloje, kuriant saugią ir sveiką aplinką”. Mokslinė –
praktinė konferencija. KU
2013 – “Švietimo ir ugdymo kokybė globalių ir regioninių
iššūkių kontekste”. Tarptautinė mokslinė – praktinė
konferencija. KU. Skaitytas pranešimas.
2012 - “Pedagogikos fakulteto studentų praktika: situacija,
galimybės, plėtotė”. KU
2012 - respublikinė konferencija. „Šeimos ir ikimokyklinės
įstaigos dialogas-sėkmingos vaiko socializacijos prielaida“.
Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyrius. Skaitytas
pranešimas
„Šeimos
ir
ikimokyklinės
įstaigos
bendradarbiavimas, užtikrinant vaiko socialinį saugumą.“
2011 – “Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių galimybių ir
socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys”. Tarptautinė
mokslinė – praktinė konferencija. KU. Skaitytas pranešimas.

UŽSIENIO KALBŲ ŽINOJIMO
ĮSIVERTINIMAS*
Kalbėjimas

Supratimas
Kalbos

Rašymas

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rašymas

Anglų kalba

C1

C1

C1

C1

C1

Rusų kalba

C2

C2

C2

C2

C2

* Europos užsienio kalbų mokėjimo lygmenys: 1 lygmuo: A1 ir A2 – pradedantysis vartotojas, 2 lygmuo: B1 ir B2 – pažengęs
vartotojas; 3 lygmuo: C1 ir C2 – įgudęs vartotojas (http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elpreg/Source/assessement_grid/assessment_grid_lithuanian.pdf
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