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1. Klanienė, I., Rupšienė, L., Šmitienė, G., Baraldnes, D. (2014).
Mokinių lygios galimybės ir ribojimai bendrojo ugdymo
mokykloje. Monografija. Klaipėda, Klaipėdos universiteto
leidykla.
2. Klanienė, I., Šmitiene, G., (2014). Restrictions on the
collaboration of social pedagogues and form tutors in the
implementation of bullying prevention in school. ATEE Spring
University. Changing education in a changing society. KU, 1,
p.55-62
3. Klanienė, I., Gelžinienė, J. (2013), Merginų, pasižyminčių rizikinga
lytine elgsena, nuostatų dėl prekybos žmonėmis raiška. Tiltai, Nr. 3
(62), p. 135–145.
4. Šmitienė, G., Klanienė, I. 2013. Schoolchildren view of safety
at school as a precondition of quality (self-) education. ATEE Spring
University. Changing education in a changing society. KU, p. 58- 67.
5. Klanienė, I., Šmitienė, G. (2013), Mokinių prosocialaus elgesio
skatinimas socialiai aktyvia veikla. Tiltai, Nr. 3 (64), p. 141 – 152.
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2016- Nacionalinės Olweus patyčių
2008 prevencijos programos

įgyvendinimas Lietuvoje. Programos
vykdytojas Vilniaus Specialiosios
psichologijos ir pedagogikos centras.

2016
09 01
–
2018
03 31

Tarptautinis mokslo, studjų ,
programos ERASMUS +KA2
projektas „I have rights“
nediskriminavimo teisų pažeidimo
mokykloje link (Towards a
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mos
koordi
navim
o
grupės
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Projek
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Recognition of Non Discrimination
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20142009

20202015
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ų
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ė

Mokslo

Tyrim
ų
potem
ės
vadov
ė

2016

Tarptautinis projektas
„Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo metodų
modernizavimas“. Projekto vykdytojas:
Valstybės institucijų kalbų centras.
Partneriai: Klaipėdos universitetas,
Bergen‘o (Norvegija) University
College, Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras (Vilnius).

2014
2013

Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos
projektas „Stay the
course“

2009

Ilgalaikės jaunimo problematikos Mokslo
tyrimo koncepcijos parengimas.
Užsakovas - Jaunimo reikalų
departamentas prie Socialinės
apsaugos ir Darbo ministerijos
Nacionalinis tyrimas
Mokslo
„Diskriminacijos apraiškos
bendrojo lavinimo mokyklose“.
Užsakovas – LR Švietimo ir
Mokslo ministerija.
Dalykai dėstomi doktorantūros studijų programose
Parengtas (bendraautorė V.Indrašienė) studijų kursas
Edukologijos krypties Jungtinėje doktorantūroje (VDU, KU,
VU, MRU,
Aveiro universitetas) studijuojantiems
doktorantams „Socialinio ugdymo teorija“ 5 (kr.)

2009

AKADEMINĖ VEIKLA

Tema „Ugdymo kokybės
gerinimas, siekiant žmogaus
savirealizacijos“. Potemė
„Socialinio ugdymo kokybė kaip
lygių galimybių ir socialinės
sanglaudos stiprinimo veiksnys“.
Vykdytojas: Klaipėdos
universitetas Pedagogikos
fakultetas, Socialinės
pedagogikos katedra
Tema „Žmogaus gerovės
socioedukaciniai tyrimai“.
Potemė „Socialinė pedagoginė
diskriminacijos prevencija“.
Vykdytojas: Klaipėdos
universitetas Pedagogikos
fakultetas, Socialinės
pedagogikos katedra

Metai
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2010
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to
vykdy
tojas

Tyrim
o
dalyvė

Tyrim
o
vadov
ė

2007

Parengtas kursas „Savanorystės edukologija“ ŠU
edukologijos krypties doktorantūroje studijuojantiems
doktorantams.
Parengtas (bendraautorė R.Braslauskienė) studijų kursas Ku
edukologijos krypties
doktorantūroje studijuojantiems
doktorantams „Vaikų gerovės programų modeliavimas“( 5
kr.).

Dalykai dėstomi magistrantūros studijų programose
2000- Socialinė pedagoginė viktimologija, Bendruomenės
2016 edukologija, Ugdymo sociologija, Šeimos ir vaiko
pedagoginis konsultavimas
Dalykai dėstomi bakalauro studijų programose
2000 Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje, Tarpkultūrinis
-2016 ugdymas bendruomenėje, Bendruomenės edukologijos
įvadas, Gatvės vaikų resocializacija, Ugdymo sociologijos
įvadas, Patyčių tarp mokinių prevencija ugdymo
institucijose
2016- Socialinės pedagogikos, Švietimo
2000 vadybos, Šeimos edukologijos ir vaikų teisių

vadov
ė

apsaugos magistrantūros studijų programų
baigiamųjų darbų
2015- Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo tarybose (13)
2007
2015 Vadovavimas daktaro disertacijos gynimo tarybai (2) .
Asta Mažionienė, Aleksandra Batuchina
2015- Dalyvavimas KU edukologijos krypties doktorantūros
2003 komiteto veikloje

Kita akademinė veikla Klaipėdos universitete
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KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto

2015- KU Pedagogikos fakulteto
2007
2015- KU Pedagogikos fakulteto švietimo ir ugdymo mokslų studijų
2010 sandų atestacijos
2015- KU Pedagogikos fakulteto studijų programų komiteto
2010
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–
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KU Pedagogikos fakulteto Akademinės komisijos

pirmin
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KU Akademinės etikos komiteto narė

narė

KU PF Studijų programų komiteto

narė

Socialinės pedagogikos pagrindinių studijų programos
savianalizės komisijos
Socialinės pedagogikos magistro studijų programos savianalizės
komisijos

pirmi
ninkė
pirmi
ninkė
ekspe
rtė

2011

SKVC ekspertė (eksportuota socialinės pedagogikos
bakalauro ir magistrantūros studijų programos)

2011

Recenzuota monografija. V.Indrašienė, O.Merfeladaitė, recen
J.Pivorienė, R.Raudeliūnaitė „Vaiko minimalios ir zentė
vidutinės
preižiūros
įgyvendinimas
socializacijos
centruose: socioedukacinis aspektas“. Vilnius: UAB
„Baltijos kopa“.

2011

Recenzuota mokslo studija. E.Štuopytė „Socioedukacinis recen
darbas
su
vaikais
bendruomenės
centre“
. zentė
Kaunas:Technologija.

KITI KVALIFIKACIJOS
Dalyvavimas konferencijose
RODIKLIAI Mokslinės konferencijos (skaityti pranešimai 2011-2016 m.)

Pranešimo pavadinimas. Professional Competences for Multicultural
Kindergartens. The 10 th International conference“ languages Across
Schools, Cuktures, Borders: Creativity, Entrepreneurship. Social
Inclusion. The conference held on 26 -17 September, 2016 at the
Parliament of the Republic of Lithuania and Lithuanian university of
Educational Sciences
Pranešimo pavadinimas. Socialinės pedagoginės pagalbos vaikams,
turintiems nepagydomomis ligomis sergančius tėvus, galimybės
mokykloje. XX interdisciplininė mokslinė konferencija „Liga ir negalia
kultūroje“. Šiaulių universitetas. 2016 gegužės 12 – 13 d.
Pranešimo pavadinimas. Teachers‘ Competence of Carrying out Bullying
Prevention among Pupils at School. International scientific ATEE spring
conference „Education for Healthy Society. Klaipėda University 26 – 28
May 2016.
Mokslinė – praktinė konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms
savivaldybėje: iššūkiai ir galimybės“. Klaipėda. 2016 m. spalio 6 d.
organizatoriai ŠMM ir SPPC
 Pranešimo pavadinimas. Skirtingo išsilavinimo tėvų nuostatos į vaikų
socialinės kompetencijos ugdymą(-si) priešmokykliniame amžiuje.
Mokslinė – praktinė konferencija „Švietimo kaita 1988-2008.
Lietuvos švietimo pertvarkos 20 metų sukakčiai paminėti“. VPU.
2009 m. vasario 19 – 20 d.

























Pranešimo pavadinimas. Prekyba žmonėmis kaip socialinis –
pedagoginis fenomenas. Lietuvos universitetų edukologijos krypties
doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija “Tarpdisciplininių
tyrimų link”. Šiaulių universtitetas. 2009 m. kovo 20 d.
Pranešimo pavadinimas. Socialinio pedagogo veiklos pokyčiai
laiduojant socialinio ugdymo kokybę.
Mokslinė – praktinė
konferencija „Socialinio pedagogo veiklos pokyčiai šiandieninėje
besikeičiančioje visuomenėje”. Klaipėdos universitetas. 2010 m.
gruodžio 10 d.
Pranešimo pavadinimas. Mokinių diskriminacijos apraiškos
mokykloje. Mokslinė – praktinė konferencija „Mokykla gali būti
saugi. Patyčių ir smurto prevencija Lietuvoje“. Vilnius. 2010 m.
gruodžio 8 d.
Pranešimo pavadinimas. Diskriminacijos dėl socialinės padėties
apraiškos mokykloje. Mokslinė – praktinė konferencija „Socialinio
pedagogo veiklos pokyčiai šiandieninėje besikeičiančioje
visuomenėje”. Klaipėdos universitetas. 2010 m., gruodžio 10 d.
Pranešimo pavadinimas. Merginų pasižyminčių rizikinga lytinė
elgsena nuostatos į prekybą žmonėmis. Tarptautinė mokslinė –
praktinė konferencija „Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas:
socioedukacinis aspektas“. MRU, Vilnius, 2011m. lapkričio 24-25 d.
Pranešimo pavadinimas. Studentų socialinės atsakomybės
ugdymas/sis savanoriškoje veikloje .Mokslinė – praktinė konferencija
„Pilietinis asmens tapatumas - visuomenės narių jungiamoji grandis“.
Klaipėdos universitetas. 2011 m., balandžio 15 d.
Pranešimo pavadinimas. Mokinių pilietinio aktyvumo ugdymo
prielaidos lygių galimybių kontekste. Mokslinė – praktinė konferencija
„Pilietinis asmens tapatumas - visuomenės narių jungiamoji grandis“.
Klaipėdos universitetas. 2011 m., balandžio 15 d.
Pranešimo pavadinimas. Mokinių prosocialios veiklos skatinimas kaip
socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys. Tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija „Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių
galimybių ir socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys. Klaipėdos
universitetas, 2011 m. gruodžio 1 d.
Pranešimo pavadinimas. Rizikos grupės paauglių (12-14 m.)
piktnaudžiavimo internetu prevencija mokykloje. Tarptautinė
mokslinė – praktinė konferencija „Pozityvioji vaiko socializacija:
socialinės partnerystės (klasterystės) jėga“. LR Seimas, Vilnius, 2011
lapkričio 21-22 d.
Pranešimo pavadinimas. 5 – 12 klasių mokinių neformalios veiklos
galimybės mokykloje. Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija „Ar
aš pažįstu jauną žmogų“. LR Seimas, Vilnius, 2012 m. rugsėjo 26
d.
Pranešimo pavadinimas. The Attitude of Schoolchildren, Living in the
Families of Different Social Characteristics
Pranešimo pavadinimas. Towards Safety at Schoo l. Tarptautinė
konfeencija „Social work and sočiety, Bucharesto univerasitetas,
Rumunija. 2012 rugpjūčio 27 – 29.
Pranešimo pavadinimas. Rizikos grupės vaikų socialinio pedagoginio
konsultavimo ypatumai. Tarptautinė moksinė – praktinė konferencija
“Švietimo ir ugdymo kokybė globalių ir regioninių iššūkių kontekste”.
Klaipėdos universitetas, 2013 m. spalio 3 -4 d.



Pranešimo pavadinimas. “DPJC savanorių veikla gerinant vaiko

gyvenimo kokybę“ . Vaiko ir šeimos gerovės užtikrinimas:
iššūkiai ir sprendimai“. 2015 03 19.


Pranešimo pavadinimas. Mokinių diskriminacijos apraiškos

švietimo sistemoje. Tarptautinė – mokslinė praktinė
konferencija- seminaras “Socialinis ugdymas: iššūkis pedagogui
ir galimybė vaikui“. Šiaulių universitetas, 2016 m. vasario 18 d.


Pranešimo pavadinimas. Sveikatos ir socialinės kompetencijos
ugdymo ikimokykliniame amžiuje sąsajos. Respublikinė mokslinė –
praktinė konferencija „Darželio misija - vaiko sveikata ir gerovė“.
Palanga, 2016 m. balandžio 15 d.

Profesinės stažuotės užsienyje
Erasmus mainų programa. Bergeno universitetinė Pedagogikos
kolegija (Norevegija). 2015 m. balandžio 13 – 15 d. skaityti
pranešimai „Mokinių patyčių prevencija ugdymo institucijose“,
„Diskriminacjos apraiškos švietimo sistemoje ir jų prevencija“.
Erasmus mainų programa. Almerijos universitetas (Ispanija). 2013
m. gegužės 5 – 10 d. Skaitytas pranešimas „Mokinių patyčių prevencija
ugdymo institucijose“.
Urugvajaus Lietuvių bendruomenės centras (Urugvajus), Buenos Aires
lietuvių bendruomenės centras Argentina). 2009 m. gruodžio 15 d. ir 2010
m. sausio 7 d. Skaitytas pranešimas XIII Pasaulio lietuvių jaunimo
kongrese „Tarpkultūrinės komunikacijos iššūkiai tautinių mažumų
bendruomenėms”.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai
2016 06 15 – 17 d. Šiuolaikiniai tarptautiniai reikalavimai
akademinėms publikacijoms. (Mokymų vieta: Klaipėdos
universitetas). Lektorė prof.dr. A.Skukauskaitė (University of the
Incarnate Word, San Antonio, TX, USA). 18 ak. val. NR. Nr. 46HU _S-

116
2016 08 08 Meno terapija kaip emocinio – psichologinio
atsipalaidavimo būdas. (Mokymų vieta: Klaipėdos universitetas).
Lektorė – prof.dr. L.D. Lebedeva (Pozityviųjų technologijų ir
konsultavimo institutas, Maskva). Nr. 46HU-S- 293
2016 03 30. Meno terapijos kompensacinė funkcija įveikiant
emocinį ir psichologinį nuovargį (Mokymų vieta: Klaipėdos
universitetas).
2016 03 31. Meno terapijos metodų ir formų įvairovė psichologų ir
socialinių pedagogų darbe (Mokymų vieta: Klaipėdos universitetas,
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras)

2015 11 17. Psichoaktyvios medžiagos – iššūkis moderniai visuomenei.
(Mokymų vieta: Klaipėdos universitetas).

2015 09 25. Organizacijos „Friends“ patyčių prevencijos programos
įgyvendinimas Švedijoje. (Mokymų vieta: Vilnius, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras).
2015 02 25 – 26. Konsultavimo pradžiamokslis. (Klaipėda, Mokymų ir
psichologinio konsultavimo centras).

2015 03 20-24. Leading and Managing people in Educational
Organizations (Mokymų vieta: Klaipėdos universitetas)
2015 09 29. Grupės supervizijos procesas. (Mokymų vieta: Klaipėda).
2015 11 16. Nacionalinės mokymosi galimybių duomenų bazės
kokybės užtikrinimas (Mokymų vieta: Klaipėda, Tęstinių studijų
institutas).

2015 06 22 – 26. Ethnographic strategy in Education (Mokymų vieta:
Klaipėdos universitetas).
2014 02 08. Troškimų galia. (Klaipėda, fondas „DPJC“. Gyvenimo ir
tikėjimo institutas).
2014 09 24 – 25. Patyriminio metodo taikymas suaugusiųjų mokyme
(Mokymų vieta: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras).
2014 03 17 – 21. Phenomenologu of practise – hermeneutic
phenomenological inquiry and writing (Mokymų vieta:Klaipėdos
universitetas).
2013 05 30. Virtualios mokymo(si) aplinkos naudojimas dėstant (praded.
antiesiems) (Mokymų vieta:Klaipėdos universitetas).
2012 01 12 – 13. ES Švietimo sistema. (Mokymų vieta: Klaipėdos
universitetas).
2012 01 12. Viešosios politikos pagrindai (Mokymų vieta: Klaipėdos
universitetas).
2011 12 14. Lyderystė ir vadovavimas. (Mokymų vieta: Klaipėdos
universitetas). (Mokymų vieta: Klaipėdos universitetas).
2012 01 04 . Aukštojo mokslo reglamentavimas (Mokymų vieta:
Klaipėdos universitetas).
2011 02 02. Virtulios mokymo(si) aplinkos naudojimas dėstant (Mokymų
vieta: KU Nuotolinio mokymo centras.
2011 10 02. Olweus programos įgyvendinimo patirtis įvairiose šalyse
(Mokymų vieta: Švedija, Malmės miestas).
2010 11 05. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais
(duomenų bazėmis): socialinių mokslų šaltiniai skirti mokslininkams ir
tyrėjams (Mokymų vieta: KU Nuotolinio mokymo centras).

Narystė tarptautinėse profesinėse organizacijose:

Nuo 2016 m. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos
(LETA)
Dalyvavimas mokslo draugijų, švietėjiškoje, meninėje, kitoje veikloje;
įvertinimai ir apdovanojimai



Nuo 2016 m. Rotary „Aditės“ klubo narė
Nuo 2008 m. Olweus programos koordinavimo grupės narė (ŠMM,
2008 05 10 Nr. ISAK – 1344)





2007 m. dalyvauta Neringos savivaldybės suformuotoje darbo
grupėje dėl Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos
ugdymo programų ir ugdymo plano sudarymo (Neringos savivaldybė,
2007 10 23 Nr.V10 -63a)
Nuo 2002 m. fondo „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ direktorių
valdybos narė.

Apdovanojimai


2011 m. gauti Švietimo ir mokslo ministerijos, Klaipėdos m.
mero Padėkos raštai už aktyvią veiklą organizuojant socialinės
pedagogikos pagalbos teikimą vaikams, patrauklios švietimo
bendruomenės kūrimą.



2014 m. gautas Švietimo ir mokslo ministro prof.dr. D.Pavalkio
padėkos raštas (2014 12 04 , Vilnius, Nr. 797) už socialinės
pedagogikos mokslo puoselėjimą ir socialinės partnerystės
plėtojimą,



2014 m. gautas Klaipėdos m. miesto mero V.Grubliausko padėka
už socialinės pedagogikos ir savanorystės idėjų plėtojimą ir
praktinį jų įgyvendinimą Klaipėdos m., už aktyvų dalyvavimą
socialinių pedagogų rengimo ir veiklos tobulinimo procese.

UŽSIENIO KALBŲ ŽINOJIMO
ĮSIVERTINIMAS*
Supratimas
Kalbos

Kalbėjimas

Rašymas

Klausymas

Skaitymas

Bendra vimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rašymas

Anglų k.

C1

C1

B1

B2

B2

Rusų k.

C1

C1

C1

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

1 Pastaba: dirbantys socialinių ir humanitarinių mokslų (HSM) srityse pildydami akademinę pažymą turėtų atsižvelgti į
Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto nutarimo “Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucujų,
mokslo darbuotojų pareigybių aprašo” (2011-05-16 Nr. VII-71) 3.2 ir 3.3 punktus (pažymoje šias veiklas išskirti
pajuodintu šriftu ir nurodyti veiklos priskyrimą punktams 3.2 ar 3.3).
2 Pastaba: nurodyti tik tuos studijų projektus, kuriuose esate projekto vadovas.

Užpildymo data

Parašas

_Vardas Pavardė______
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