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REIKŠMINGIAUSI
MOKSLINIAI (MENINIAI),
METODINIAI DARBAI

DALYVAVIMAS
PROJEKTUOSE,
ŪKISKAITINIUOSE
DARBUOSE

Penki reikšmingiausi moksliniai (meniniai), metodiniai darbai
(per pažymoje reikalaujamą laikotarpį; monografijos, mokslo straipsniai,
vadovėliai, metodiniai darbai, mokymo priemonės, tarptautinės parodos, koncertai
ir pan.)
1. Anužienė B., Zubrickienė I., Tolutienė G. 2021). Changes to Staff Training
Strategies in a Business Organisation in Terms of Learning and Competence
Development. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the
International Scientific Conference. Volume IV, May 28th-29th, 2021. 30-47.
2. Adomaitienė J., Zubrickienė I. 2019. Veiklos tyrimai, jų taikymo teorija ir
praktika. Studijų knyga. Klaipėda: KU leidykla. ISBN 978-609-481-062-6.
3. Adomaitienė J., Zubrickienė I. 2016. Projektai mokymosi procese: andragoginės
sąveikos optimizavimo aspektas. Monografija. Klaipėda: KU leidykla. ISBN 9789955-18-902-2.
4. Zubrickienė I., Adomaitienė J. 2016. Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų
plėtojimas projektų metodu. Andragogika. Mokslo darbai. Klaipėda ISSN: 20296894, Nr. 1 (7). Klaipėda: KU leidykla, p. 148-173.
5. Adomaitienė J., Zubrickienė I. 2015. Projects in the process of learning:
motivating and proactiveness capacitating factors. European Scientific Journal. Vol.
11, No 25. ISSN: 1857-7431 (Online); ISSN 1857-7881 (Print). Portugal: University
of the Azores, p. 348-371.
Metai

2021

Tęstinis edukacinis projektas III
Tarptautinis festivalis ,,IMPRESIJOS“
(2021), skirtas ,,Klaipėdai - Europos
jaunimo sostinei 2021!“

2019

Pianistų rengimo tarptautiniams
konkursams papildomas aspektas: atviros
meistriškumo paskaitos ir pamokos XIX,
koncertai (finansuotas Klaipėdos miesto
savivaldybės)
Šalies kultūros centrų ir jų partnerių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumo
didinimas (finansuotas Lietuvos kultūros
tarybos)
XVIII projekto „Pianistų rengimo
tarptautiniams konkursams papildomas
aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir
pamokos“ seminaras („Master Class“)
(finansuotas Klaipėdos miesto
savivaldybės).

2018

2018

AKADEMINĖ VEIKLA

Pavadinimas, programa

Pobūdis (mokslo,
studijų, plėtros,
MTEP)
Studijų (kultūros
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas)
Studijų (muzikos
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimas)

Pareigos

Studijų (kultūros
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas)
Studijų (muzikos
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimas)

Projekto
vadovė

Metai

(2 pastaba)

Projekto
vadovė

Projekto
vadovė

Projekto
vadovė

Nurodyti
atitikimą
(1 pastaba)

2019

Studijų knyga: Adomaitienė J., Zubrickienė I. 2019. Veiklos
tyrimai, jų taikymo teorija ir praktika. Studijų knyga. Klaipėda:
KU leidykla. ISBN 978-609-481-062-6.
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2015 iki
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2018 iki
dabar
2016

2017 iki
dabar
2016
2012 iki
dabar

KITI KVALIFIKACIJOS
RODIKLIAI

Dėstomos paskaitos:
1. Andragogikos magistrantūros studijų programos studentams:
S000M403 Eduklogijos mokslinių tyrimų metodologija (6 kr.)
(dalis studijų dalyko vykdoma nuotoliniu būdu Moodle).
Vadovavimas baigiamiesiems magistrantų darbams.
2. Andragogikos bakalauro studijų programos studentams:
S280B025 Švietimas ir ugdymas (5 kr.).
S280B123 Specialusis kursas (4 kr.) (dalis studijų dalyko
vykdoma nuotoliniu būdu Moodle).
S280B088 Technologijomis grįstas suaugusiųjų švietimas (6 kr.)
(dalis studijų dalyko vykdoma nuotoliniu būdu Moodle).
S280B062 Suaugusiųjų švietimo politika (4 kr.).
S280B098 Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas (4 kr.).
S280B101 Andragoginės sąveikos optimizavimas (5 kr.).
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.
3. Vadovavimas Pedagogikos profesiniu studijų baigiamiesiems
studentų darbams
4. Bendrauniversitetinis dalykas visų KU fakultetų studentams:
S000B713 Asmeninės karjeros valdymas (3 kr.) (dalis studijų
dalyko vykdoma nuotoliniu būdu Moodle ir vaizdo konferencijos
BigBlueButton būdu).
Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacijos
(LUTSIA) valdybos narė
Monografija: J. Adomaitienė, I. Zubrickienė. Projektai
mokymosi procese: andragoginės sąveikos optimizavimo
aspektas. Klaipėda. KU leidykla. ISBN 978-9955-18-902-2.
KU Senato narė
Profesinių „Pedagogika“ (bendradarbiaujant su VU, VDU, LEU,
ŠU) studijų programos rengimo grupės narė
Mokslinio žurnalo „Oбразование“ (Sofijos St. Kliment
Ochridski vardo universitetas, Bulgarija), ISSN 0861-475X,
redakcinės kolegijos narė.

Dalyvavimas kituose projektuose:
2017-2019 m. Erasmus+ projektas Technologijų suaugusiųjų švietime
spartinimas, skatinant suvokimą, vertinimą ir prieinamumą (AAA-StepUp2ICT — Stepping Up to Technology in Adult Education towards Awareness,
Assessment and Access). Tyrėja.
Parengta didaktinė priemonė suaugusiųjų švietėjams IKT ir e-išteklių
panaudojimui mokymo procese, parengta nuotolinė mokymų programa,
pravesti mokymai bei atlikta projekto sklaida.
Dalyvavimas konferencijose:
1. 2019 m. tarptautinėje praktinėje konferencijoje ir mokymuose „Adult
Educator‘s Competence Training for Development of Immigrants and Asylum
Seekers‘ Digital Entrepreneurship“, organizuotoje KU Socialinių ir
humanitarinių mokslų fakulteto. Pažymėjimo Nr. 18.
2. 2017 m. mokslinėje konferencijoje „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų
veiklos optimizavimo aspektai“, organizuotoje KU Tęstinių studijų instituto
Andragogikos katedros, skaitytas pranešimas „Besimokančiojo mokymąsi
įgalinantys veiksniai reflektyvios praktikos aspektu“. Pažymėjimo Nr. 5855874.
3. 2015 m. mokslinėje konferencijoje „Aukštosios mokyklos dėstytojų
veiklos kontekstai: praktika, poreikiai, lūkesčiai“, organizuotoje KU Tęstinių
studijų instituto Andragogikos katedros skaitytas pranešimas „Projektai

3.2.1

3.2.3

mokymosi procese: proaktyvumą plėtojantys aspektai“. Pažymėjimo Nr. 5850684.
Parengtos kvalifikacijos tobulinimo mokymų programos:
1. 2016 m. parengti ir vesti mokymai ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi programoje „Suaugusiųjų švietėjų edukacinės veiklos
projektavimas ir valdymas konkurencinėje rinkoje“ šiomis temomis: „Mokymo
ir mokymosi aplinka (fizinė, technologinė, psichologinė, socialinė) ir jos
kūrimo ypatumai“ (24 a. val.); „Edukacinės veiklos valdymas ir grįžtamasis
ryšys‘ (18 a. val.).
2. 2015 m. parengti ir vesti mokymai: ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi programai „Andragoginių kompetencijų
tobulinimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
organizatoriams ir koordinatoriams“ šiomis temomis: „NSŠTM institucijų
įsivertinimas ir vertinimas“ (12 a. val.), „Suaugusiųjų švietimo kokybės
užtikrinimas“ (12 a. val.).
Dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose, mokymuose:
1. Mokymai“Kokybinių tyrimų metodologijos posūkiai – nuo siauro iki
plataus, nuo kontekstualaus iki situacinio: kas, kaip kodėl?“ (64 a. val.). 2001
m. sausio 23 d. – balandžio 15 d. Pažymėjimo Nr. 04675.
2. Mokymai „Nuotolinio mokymo metodai: nuo video paskaitos iki mokymų
valdymo platformos Moodle ir interaktyvios mokymų medžiagos“ (64 a. val.).
2021 m. vasario 10 d. – kovo 31 d. Pažymėjimo Nr. 04621.
3. Mokymai „Emocinis intelektas ir asmeninis efektyvumas“ (64 a. val.). 2000
m. gruodžio 10 d. – 2021 m. sausio 29 d. Pažymėjimo Nr. 04534.
4. Mokymai „Etnografinis veiklos tyrimas“ (36 a. val.). 2020 m. birželiolapkričio mėn. Pažymėjimo Nr. 028.
5. Mokymai „Anglų kalba pažengusiems (A2/B1)“ (64 val.). 2000 m. vasario
10 d. – birželio 26 d. Pažymėjimo Nr. 09.3.1-P-091.
6. Nuotoliniai mokymai „Mokytojų ir konsultantų internetinio mokymosi,
antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijų ir mobiliųjų technologijų
naudojimo įvairiuose suaugusiųjų švietimo kontekstuose galimybės“ pagal
Erasmus+projektą AAA-StepUp-ICT (20 a. val.). 2019 m. birželio 18 – liepos
1 d., Klaipėda, KU SHMF TSC. Pažymėjimo Nr. 58-59494.
7. Renginys „Apskritojo stalo diskusijos įmonių vadovams, darbuotojams“
pagal projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis
vystant socialinį dialogą“ Nr. 08.1-ESFA-V-423-01-0001 (8 val.). 2019 m.
balandžio 10 d., Klaipėda, KU. Pažymėjimo Nr. 1.1.1.1-055-18.
8. Suaugusiųjų mokymosi savaitės konferencija „Suaugusiųjų švietimas
dabarčiai ir ateičiai“ (6 a. val.). 2018 m. lapkričio 21 d. Klaipėda, Klaipėdos
miesto švietimo ir kultūros centras. Pažymėjimo Nr. AP Nr. 56.
9. Mokymai „Tęstinių studijų institucijų paslaugų, skirtų pedagogų rengėjų
kompetencijų plėtotei, plėtros galimybių paieška“ (6 a. val.). 2018 m. gegužės
3 d., Vilnius. Pažymėjimo Nr. PK9-1576.
10. Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės
tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės
įsivertinimo duomenis“ (6 a. val.). 2017 m. gegužės 16 d., Vilnius, Nacionalinė
mokyklų vertinimo agentūra. Pažymėjimo Nr. 007151.
11. Seminaras „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to
galima siekti kartu“ (6 a. val.). 2016 m. birželio 15 d., Kaunas, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras. Pažymėjimo Nr. VB-0896.
12. Seminaras-mokymai „Nacionalinės mokymosi galimybių duomenų bazės
kokybės užtikrinimas“ (6 a. val.). 2015 m. lapkričio 16 d., Klaipėda,
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Pažymėjimo Nr. V21-412.
13. Renginys „Socialinės dimensijos įgyvendinimo iššūkiai aukštajame
moksle“ (6 a. val.). 2015 m. lapkričio 24 d., Šiauliai. Pažymėjimo Nr. 4374.

14. Informacinis seminaras „Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant
kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(si) programų planavimą ir įgyvendinimą“
(8 a. val.). 2015 m. vasario 6 d., Klaipėda, KU TSI. Pažymėjimo Nr. 58-49820.
Kita informacija:
2020 iki dabar Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos narė
Nuo 2009 iki dabar – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Klaipėdos
krašto skyriaus koordinatorė.
Nuo 2013 iki dabar – KU Kokybės vadybos sistemos procesų auditorė.
Dalyvauta mokymuose. Pažymėjimai: Nr. 19K.710, 2019-07-05;
Nr. 18K.579, 2018-06-29; Nr. 17K.428, 2017-06-29.
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* 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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