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Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Erika MASILIAUSKIENĖ 

Adresas(-ai) Pievų g. 20, Lingailių kaimas, Šiaulių rajonas, LT-79233, Lietuva 

Telefonas(-ai) +370 670 10340   

El. paštas(-ai) masiliauskieneerika@gmail.co,m  
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos  
  

Gimimo data 1977 05 30 
  

Lytis Moteris  
  

Vadybinio darbo patirtis 
  

Datos Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d.    

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto prodekanė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslo ir studijų valdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Pedagoginio personalo veiklos(studijų srities klausimais) koordinavimas, 
konsultavimas, studijų proceso fakultete administravimas, pedagoginės praktikos 
koordinavimas, studijas reglamentuojančių dokumentų rengimas, jų 
įgyvendinimo stebėsena, metinių veiklos planų (studijų srities) rengimas, 
įgyvendinimo koordinavimas ir stebėsena, studijų kokybės užtikrinimas, 
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (mokyklos, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos)  

  

Datos Nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.    

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto (po reorganizacijos - Ugdymo mokslų 
ir socialinės gerovės studijų fakulteto) dekanė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslo ir studijų valdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  
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Pagrindinės funkcijos Žmogiškųjų išteklių (pedagoginio, administracinio, ūkio) personalo veiklos 
koordinavimas, fakulteto strateginių ir veiklos planų rengimas, įgyvendinimo 
sąlygų užtikrinimas, stebėsena ir vertinimas, mokslo ir studijų procesų 
administravimas, finansinių fakulteto išteklių koordinavimas, projektų rengimas 
ir įgyvendinimas, pedagogų rengimo klausimų atstovavimas miesto, šalies 
lygmenimis, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais miesto, regiono, 
šalies lygmenimis, atestacijos ir konkursų pareigoms koordinavimas, studijų bei 
ugdymo(si) inovacijų kūrimo inicijavimas   

  

Datos Nuo 2018 m. sausio 4 d. iki 2019 m. sausio 31 d.    

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Edukologijos katedros vedėja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslo ir studijų valdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Pedagoginio personalo veiklos koordinavimas, strateginių ir veiklos planų 
rengimas, įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas, stebėsena ir vertinimas, mokslo ir 
studijų procesų administravimas, studijų programų kokybės užtikrinimo 
koordinavimas, pedagoginės praktikos koordinavimas, dalyvavimas vertinant 
stojančiųjų į pedagoginės studijas motyvaciją  

  

Datos 2021 m. liepos 1 d.  

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdymo(si) proceso valdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ikimokyklinio ugdymo mokykla  

Pagrindinės funkcijos Pagal pareigybės aprašymą  
https://berzelis.tavodarzelis.lt/wp-content/uploads/2017/02/1-Direktoriaus-
pavaduotojo-ugdymui-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas-2017-12-22-
%C4%AEV-100.pdf  

  

Pedagoginio darbo patirtis 

Datos Nuo 2001 m. spalio 30 d. iki 2008 m. gruodžio 10 d.   

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Edukologijos katedros asistentė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginis ir mokslinis darbas  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Paskaitų studentams skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, metodinių 
straipsnių, priemonių rengimas, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant projektines 
veiklas  

  

Datos Nuo 2008 m. gruodžio 11 d. iki 2011 m. lapkričio 8 d.   

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Edukologijos katedros lektorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginis ir mokslinis darbas  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

https://berzelis.tavodarzelis.lt/wp-content/uploads/2017/02/1-Direktoriaus-pavaduotojo-ugdymui-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas-2017-12-22-%C4%AEV-100.pdf
https://berzelis.tavodarzelis.lt/wp-content/uploads/2017/02/1-Direktoriaus-pavaduotojo-ugdymui-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas-2017-12-22-%C4%AEV-100.pdf
https://berzelis.tavodarzelis.lt/wp-content/uploads/2017/02/1-Direktoriaus-pavaduotojo-ugdymui-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas-2017-12-22-%C4%AEV-100.pdf
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Pagrindinės funkcijos Paskaitų studentams skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, metodinių 
straipsnių, priemonių rengimas, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant projektines 
veiklas, vadovavimas baigiamiesiems bakalauro darbams, vadovavimas studentų 
pedagoginei pradinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo praktikai, veikla studijų 
programų komitete 

  

Datos Nuo 2011 m. lapkričio 9 d. iki šiol 

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto (Edukologijos katedros, vėliau Edukologijos instituto) 
docentė 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos 
instituto docentė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginis ir mokslinis darbas  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, P. Višinskio g. 
25, LT-76351, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Paskaitų studentams skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, metodinių 
straipsnių, priemonių rengimas, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant projektines 
veiklas, vadovavimas baigiamiesiems bakalauro, bakalauro darbams, 
vadovavimas doktorantui, veikla studijų programų komitete, seminarų 
pedagogams organizavimas, edukacinių veiklų organizavimas, dalyvavimas 
pedagogų rengimo pertvarkos procesuose, pedagogų kvalifikacijos turinio 
atnaujinimo darbo grupėse 

  

Projektinio darbo patirtis 

Datos 2002-2003 m.  

Profesija arba pareigos Projekto „Informacinių technologijų panaudojimas, kuriant sveiką ir saugią XXI 
amžiaus mokyklą“ įgyvendintoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Projektinis darbas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos 

Pagrindinės funkcijos Projektinės veiklos organizavimas, rezultatų viešinimas, sprendimų situacijos 
kaitai modeliavimas 

  

Datos Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d.  

Profesija arba pareigos Projekto „Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka 
kaimo vaikų socialiniam mobilumui“ (pagal programą „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“) (projekto finansavimo sutartis Nr. SIN-17/2010) 
jaunesnioji mokslo darbuotoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslinis, projektinis darbas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos 

Pagrindinės funkcijos Tyriminės veiklos organizavimas, rezultatų viešinimas, sprendimų situacijos 
kaitai modeliavimas 

  

Datos Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d.  
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Profesija arba pareigos Projekto „Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių 
universitete (SOMID)“ (sutartis SOMID VP-1-2.2-ŠMM-07-K-01-100) mokslo 
darbuotoja  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslinis, projektinis darbas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Tyriminės veiklos organizavimas, studijų turinio atnaujinimo modeliavimas, 
mokymo(si) inovacijų diegimas rengiant pradinio ir ikimokyklinio ugdymo 
pedagogus 

  

Datos Nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. liepos 31 d.  

Profesija arba pareigos Projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelis (SMOM), kaip 
netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą 
ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (sutartis 
SMOM VP-1-2.2-ŠMM-07-K-01-100) mokslo darbuotoja  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslinis, projektinis darbas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Savivaldaus mokymosi, kaip netradicinės ugdymo(si) formos, mokymosi 
programos kūrimas ir įgyvendinimas ugdymo institucijose 

  

Datos Nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d.  

Profesija arba pareigos Projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelis (SMOM), kaip 
netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą 
ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (sutartis 
SMOM VP-1-2.2-ŠMM-07-K-01-100) mokslo darbuotoja  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokslinis, projektinis darbas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Savivaldaus mokymosi, kaip netradicinės ugdymo(si) formos, mokymosi vadovų 
skirtingoms mokyklos bendruomenės grupėms parengimas 

  

Datos 2012 m. spalio mėn.  

Profesija arba pareigos Projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelis (SMOM), kaip 
netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą 
ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (sutartis 
SMOM VP-1-2.2-ŠMM-07-K-01-100) lektorė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokymai bendrojo ugdymo mokytojams (32 val.) 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Skuodo rajono Ylakių gimnazija, Kelmės „Kražantės“, Telšių „Atžalyno“, 
Panevėžio „Verdenės“, Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos. 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos  

Pagrindinės funkcijos Savivaldaus mokymosi, kaip netradicinės ugdymo(si) formos, mokymų 
mokytojams vedimas 
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Datos   2014 m. rugsėjo 10-11 d.  

Profesija arba pareigos Mokymų lektorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokymai Žemaitijos regiono muziejų darbuotojams pagal projektą „Edukacijos 
procesas muziejuje – mokomės mokyti“ 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Žemaičių muziejus „Alka“, LT-87357, Telšiai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Edukacinė veikla 

Pagrindinės funkcijos Vykdyti mokymus muziejaus darbuotojams tema „Mokymo(si) metodai“ 
  

Datos 2019 m. lapkričio-gruodžio mėn.  

Profesija arba pareigos STEAM JUNIOR programos „Išmanioji Stemuko laboratorija“ lektorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Edukacinės veiklos 1-4 klasių mokiniams 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos 

Pagrindinės funkcijos Vykdyti edukacines veiklas 1-4 klasių mokiniams, įgyvendinant STEAM gebėjimų 
ugdymą(si) taikant išmaniąsias technologijas 

  

Datos Nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2020 m. birželio 30 d. 
Nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (sutarties pabaigos data)   

Profesija arba pareigos Pradedančiojo pedagogo stažuotės vadovas (TĘSK projektas) 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginės stažuotės modelio išbandymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Mokslas ir studijos 

Pagrindinės funkcijos Pirmus metus dirbančių pedagogų veiklos stebėsena, konsultavimas, vertinimas 
  

Išsilavinimas 

Datos Nuo 1995 m. rugsėjo mėn. iki 1999 m. birželio mėn.  

Kvalifikacija Socialinių mokslų (edukologijos) bakalaurė, pradinių klasių mokytoja ir 
ikimokyklinių įstaigų pedagogė  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Pagrindiniai dalykai: užsienio kalba: kultūros istorija; politologija; ekonomikos 
teorija; kalbos kultūra; vadovavimas ikimokyklinėms įstaigoms; bendroji 
psichologija; švietimo vadyba. Švietimo naujovės; vaiko psichologija; raidos 
psichologija; specialioji pedagogika ir psichologija; šeimos pedagogika; 
ikimokyklinė pedagogika; didaktika; dalykų (matematikos, lietuvių kalbos, 
muzikos, meno ir kt.) mokymo didaktikos ir kt. 
Profesiniai gebėjimai: dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę; vadovautis 
šiuolaikine švietimo paskirties samprata; dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos 
procesuose; kurti ugdymo(si) aplinkas; valdyti švietimo ir ugdymo procesus; 
motyvuoti ir remti ugdytinius; komunikuoti ir valdyti informaciją; vykdyti 
tiriamąją veiklą; mokėti mokytis ir kt.  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Šiaulių universitetas, Vilniaus G. 88, LT-76285, Šiauliai 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

ISCED 5 

  

Datos Nuo 1999 m. rugsėjo mėn. iki 2001 m. birželio mėn.  

Kvalifikacija Socialinių mokslų (edukologijos) magistrė, pradinių klasių mokytoja 
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Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Pagrindiniai dalykai: asmenybės brendimo psichologija; socialinių diskursų 
analizė; meninio ugdymo filosofija; edukologinio tyrimo organizavimas; 
edukacinių testų teorijos įvadas; ugdymo filosofija; pedagoginė diagnostika ir 
statistiniai metodai; lyginamoji edukologija ir kt.  
Profesiniai gebėjimai: asmenybės saviugda; taikyti mokslinio tyrimo 
metodologijos pagrindus; planuoti ir vykdyti taikomuosius edukacinius tyrimus ir 
remiantis jų rezultatais analizuoti ir projektuoti edukacinius procesus įvairaus 
tipo švietimo įstaigose.  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Šiaulių universitetas, Vilniaus G. 88, LT-76285, Šiauliai 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

ISCED 5 

  

Datos Nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. 

Kvalifikacija Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Pagrindiniai dalykai: ugdymo filosofija; edukologinių tyrimų metodologija; 
socialinė edukologija; komunikacijos edukologija.  
Profesiniai gebėjimai: asmenybės saviugda; metodologinis švietimo reiškinių 
vertinimas ir interpretavimas; tarpdisciplininis švietimo reiškinių pažinimas ir 
interpretavimas; švietimo reiškinių vertinimas veiklos pasaulio kontekste; 
aukštosios mokyklos didaktikos taikymas studijų procese; kiekybinių ir 
kokybinių švietimo tyrimų atlikimas ir interpretavimas, tyrimų rezultatų sklaida; 
švietimo tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas ir interpretavimas; švietimo 
tobulinimo ir mokslo projektų atlikimas. 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas  

Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, LT-76285, Šiauliai 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

ISCED 6 

  

Datos 2021 m. sausio 21 d. – vasario 26 d.  

Įgyta kompetencija, pagrindiniai 
dalykai, profesiniai gebėjimai 

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo kompetencija 
Studijuoti dalykai: Edukacinių aplinkų kūrimas, Ugdymo(si) proceso planavimas, 
Priešmokyklinio ugdymo reglamentavimas, Kompetencijų ugdymas, 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų psichologiniai ypatumai.  
Profesiniai gebėjimai: atlikti vaiko pasiekimų ir pažangos stebėseną, vertinimą; 
organizuoti ugdymo(si) procesą vadovaujantis visuminio ugdymosi, 
individualizavimo, nuoseklumo, ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveikos 
principais; bendradarbiauti su vaiko ugdymu(si) suinteresuotais asmenimis 
(tėvais, pedagogais, įstaigos administracija, išorės institucijomis); kurti vaiko 
ugdymui(si) palankią edukacinę aplinką; numatyti ugdymo(si) strategijas; kelti 
kvalifikaciją.  

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas  

Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, P. Višinskio 38, LT-76352, Šiauliai 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių  
  

Kita kalba(-os) Rusų (C1); Anglų (B1) 
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Dalykinės savybės 

Gyventi ir dirbti su kitais žmonėmis, užimant pareigas, kuriose svarbus 
bendravimas, bei atsidūrus situacijose, kuriose darbas komandoje yra būtinybė; 
kurti bendravimui ir bendradarbiavimui palankią aplinką; prisitaikyti 
daugiakultūrinėje aplinkoje; vadovauti žmonėms, koordinuoti ir administruoti 
procesą; priimti sprendimus;  rengti, administruoti ir vykdyti projektines veiklas. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Office 365 
  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 
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KITI REIKŠMINGI PROFESINĖS VEIKLOS RODIKLIAI, 
TURINTYS SĄSAJŲ SU PRETENDUOJAMA VEIKLOS SRITIMI 

(vertinant informacijos aktualumą, pateikiami ne senesni,  
nei pastarųjų 10-ties metų profesinės veiklos rodikliai) 

  
 

DALYVAVIMAS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO RENGINIUOSE 
(seminarai, kursai, mokymai ir kt.) 

 Dviejų modulių kvalifikacijos tobulinimo programa „Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengėjams (dėstytojams) (48 akademinės valandos). 2011 
m. kovo 25 d. – 2011 m. gegužės 12 d., organizatoriai Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir 
mokslo ministerija, „Lietuvis.lt mokymai“, Palanga. Pažymėjimo Nr. 0321.  

 „Ikimokyklinio ugdymo kokybės vadybos problemos“. Seminaras-diskusija, 2011 m. gegužės 
13 d. Šiaulių universitetas Edukologijos fakultetas. Pažymėjimo Nr. 4581 

 „Kokybės vadybos sistemos organizacijoje ir organizacijos žingsniai ją kuriant“. Pagal  

 „Socialinė kompetencija. Lyderystė. Tvermė“. 2014 m. lapkričio 14 d., 8 ak. val. Vilnius. 
Pažymėjimo Nr. LL2-3045.  

 „Mokymo(si) proceso projektavimas, organizavimas ir vertinimas“. Seminaras, 2017 m. 
vasario 9 d., 6 ak. val. Pažymėjimo Nr. UMSG-11-15.  

 „Edukacinės naujovės tarptautinėje Vokietijos švietimo parodoje DIDACTA“ (ugdymo 
aplinkų kūrimo, informacinių technologijų naudojimo ir ugdymo proceso valdymo kompetencijų 
tobulinimas). Europos švietimo ir mokymo įstaigų paroda-kongresas DIDACTA – die 
Bildungsmesse, 2017 m. vasario 12-17 d. Pažymėjimo Nr. 109131.   

 „Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika“, „Autentiškumas ir inovacijos šiuolaikinėje 
Kazachstano pedagoginėje praktikoje“, „Pedagoginių studijų programų vystymas“. 
Seminaras, 2017 m. lapkričio 23-27 d., 48 val. Kazachstanas, Almata. Patvirtinantis 
dokumentas – dalyvio pažymėjimas.  

 „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Užsienio 
ekspertų patirties sklaidos renginys, 2018 m. gegužės 9 d., 8 val. Lietuvos edukologijos 
universitetas, Vilnius. Pažymos Nr. G-272. 

 „IKT ir „Microsoft Office 365“ įrankių taikymas studijų procese. Praktinis seminaras, 2018 
m. rugpjūčio 29 d., 6 val. Šiaulių universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. SP-3-690.  

 „Kūrybiškumas ir idėjų generavimas“. Mokymai pagal projektą „CREAzone – pirmas 
žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“. 2018 m. rugsėjo 11 d., 8 ak. val. Šiauliai. Pažymėjimo 
Nr. 09.31-ESFA-K-731-01-0019-1111-34. 

 „Efektyvi komanda ir interesų derinimas“. Mokymai pagal projektą „CREAzone – pirmas 
žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“. 2018 m. spalio 10 d., 8 ak. val. Šiauliai. Pažymėjimo 
Nr. 09.31-ESFA-K-731-01-0019-1113-01. 

 „Laiko valdymas“. Mokymai pagal projektą „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir 
kūrybiškumo“. 2018 m. lapkričio 11 d., 8 ak. val. Šiauliai. Pažymėjimo Nr. 09.31-ESFA-K-
731-01-0019-1115-34. 

 „Efektyvus bendravimas komandoje“. Mokymai pagal projektą „CREAzone – pirmas 
žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“. 2018 m. lapkričio 17 d., 8 ak. val. Šiauliai. 
Pažymėjimo Nr. 09.31-ESFA-K-731-01-0019-1114-34.  

 „Žinau, kad auginu“. Tęstiniai mokymai tėvams, 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Šiaulių 
universitetas, Šiaulių miesto savivaldybė, asociacija Aktyvūs tėvai. Patvirtinantis dokumentas 
– pažyma.  

 „eTwinning iniciatyva „eTwinning for teacher training institutes“. Praktinis-metodinis 
seminaras, 2019 m. kovo 20 d., 3 val. Šiaulių universitetas. Pažymėjimo Nr. 19-435.  

 „Bendrosios programos – ugdymo turinio atnaujinimo pagrindas“. Viešoji konsultacija, 
2019 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių universitetas, Šiauliai.  
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 „Stažuotės vadovo praktinių gebėjimų tobulinimas“ (tobulintos šios kompetencijos: 
kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, refleksijos ir įsivertinimo, nuolatinio 
tobulėjimo, pokyčių valdymo, ugdymo aplinkos pažinimo, profesinės veiklos tyrimo, profesinės 
partnerystės, kolegialaus bendradarbiavimo ir darbo organizavimo). Kvalifikacijos tobulinimo 
programa, 2020 m. spalio 20 d., spalio 21 d., gruodžio 9 d., gruodžio 10 d., 32 ak. val. Šiaulių 
universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. 2.1.2.4-003-05.  

 „Drugelio efektas: ar asmeninis jautrumas skirtybėms gali kurti tvarią organizaciją“. 
Praktinis seminaras, 2021 m. rugpjūčio 26 d., 3 akad. val. Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, 
Šiaulių valstybinė kolegija, Šiauliai. Pažymėjimo Nr.KŽ-70. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS KONFERENCIJOSE,  
RENGINIUOSE SU PRANEŠIMU 

 2010 m. lapkričio 19 d. skaitytas pranešimas tema: Tėvų pedagoginio švietimo ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose patirties analizė. Tęstinė IX tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų 
rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. Šiaulių universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo 
Nr. 3984. 

 2012 m. lapkričio 23 d. skaitytas pranešimas tema: Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimas(is) institucijos veiklos strateginio planavimo kontekste. Tęstinė X 
tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. 
Šiaulių universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. EDP-762.  

 2013 m. sausio 18 d. skaitytas pranešimas tema: Savivaldus mokymasis – tai mokymasis 
gyvenimui arba kaip netrukdyti vaikui mokytis. Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikystė ir 
ugdymas - 2013“ (6 val.). Šiaulių universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. EDIP-1368.  

 2014 m. rugsėjo 26-27 d. skaitytas pranešimas tema: Mokytojo pasirengimas tenkinti įvairius 
besimokančiųjų poreikius. Tarptautinė konferencija „Mokytojo ugdymas inkliuzinei mokyklai“. 
Šiaulių universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. SGNSIP-641-2.  

 2014 m. gruodžio 4-5 d. skaitytas pranešimas tema: Tėvų pedagoginis švietimas, kaip prielaida 
ikimokyklinio amžiaus vaikų saugumo internete užtikrinimui. II-oji tarptautinė konferencija 
„The Children‘s Rights Erasmus Academic Network (CREAN)“, LR Seimas, Vilnius. 
Patvirtinantis dokumentas – konferencijos programa ir pažymėjimas.  

 2014 m. gruodžio 4-5 d. pristatytas pranešimas tema: Gera mokykla vaikų požiūriu (Šiaulių 
miesto atvejis). II-oji tarptautinė konferencija „The Children‘s Rights Erasmus Academic 
Network (CREAN)“, LR Seimas, Vilnius. Patvirtinantis dokumentas – konferencijos programa 
ir pažymėjimas. 

 2015 m. lapkričio 27 d. skaitytas pranešimas tema: Edukacinių paslaugų šeimai pasiūla ir 
tobulinimo galimybės (Šiaulių miesto atvejis). Tęstinė XI tarptautinė mokslinė konferencija 
„Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ (7 val.). Šiaulių universitetas, 
Šiauliai. Pažymėjimo Nr. EDIP-1000 

 2016 m. spalio 27-28 d. skaitytas pranešimas tema: Opportunities of the development of the 
learning competence of preschool education teachers at workplace as a nelement of the 
organizational culture. X tarptautinė mokslinė konferencija „Dimension of the antagonisation of 
cultures in contemporary Europe – national, ethic and religious connotations of acculturation, 
socialisation and education“. Lenkija, Vroclovas. Patvirtinantis dokumentas – konferencijos 
programa, pažyma.  

 2018 m. kovo 28 d. skaitytas pranešimas tema: Vaikų elgesio kultūra ugdymas(is): 
(ne)pasidalinta atsakomybė. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė 
praktinė konferencija „Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas: ką galėtume padaryti geriau?“. 
Pažymos Nr. S-153.  

 2019 m. kovo 28 d. skaitytas pranešimas tema: Mokyklos atvirumas: nuo atvirumo tėvų 
nuomonei prie į(si)traukties procesų skatinimo. Tarptautinis simpoziumas „Socialinė gerovė 
tarpdisciplininiu požiūriu: pozityvi socialinės atskirties įveika“. Pažymos Nr. 19-436 
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 2019 m. spalio 3 d. skaitytas pranešimas tema: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 
patirtinio mokymosi raiška organizacijoje. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas: realijos ir perspektyvos“ (8 ak. val.). Pažymėjimo Nr. 
SSO32-03. 

 2019 m. spalio 29 d. skaitytas pranešimas tema: Problemų sprendimo gebėjimų ugdymas 
žaidžiant – prasmingo vaikų ugdymo(si) link. Respublikinė tęstinė metodinė-praktinė 
konferencija „Žaidimas ugdymui, ugdymas žaidimui-2“. Patvirtinantis dokumentas – 
konferencijos programa.  

 2020 m. lapkričio 9-10 d. skaitytas pranešimas tema: Factors Determining the Professional 
Development of Preschool Education Teachers in the Workplace. Tarptautinė XIII tęstinė 
mokslinė konferencija „Education, Research and Innovation“ (ICERi 2020, Ispanija). 
Pažymėjimo Nr. 968 

 2020 m. lapkričio 27 d. skaitytas pranešimas (bendraautorė J. Smilgienė) tema: Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų pedagogų vaidmuo ugdant vaikų elgesio kultūrą: pedagogų patirčių analizė. 
Tarptautinė XIII tęstinė mokslinė konferencija „Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir 
perspektyvos““ (Šiaulių universitetas, Šiauliai). Pažymėjimo Nr. 20-492. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS KONFERENCIJOSE,  
RENGINIUOSE BE PRANEŠIMO 

 2010 m. gegužės 28 d. dalyvauta forume „Kaip aš mokausi ir ilsiuosi“. Šiaulių universitetas, 
Šiauliai. Pažymėjimas Nr. 3571.  

 2010 m. spalio 15 d. dalyvauta respublikinėje tęstinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje 
„Socialinis ugdymas V: smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose“. Šiaulių universitetas, 
Šiauliai. Pažymėjimo Nr. 3824.  

 2012 m. lapkričio 22 d. dalyvauta konferencijoje „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio 
(SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą 
ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (4 val.). Šiaulių 
universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. EDIP-668. 

 2013 m. balandžio 12 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Darbas su gabiais mokiniais. 
Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“ (6 val.). Vilnius. Pažymėjimo Nr. 01220. 

 2013 m. gegužės 30 d. dalyvauta konferencijoje „Kurkime drauge vaikystę šiandien“. 
Pažymėjimas Nr. EDIP-2121. 

 2013 m. lapkričio 20 d. dalyvauta konferencijoje „Švietimas tvariam vystymuisi ugdant pasaulio 
pilietį“. Pažymos Nr. (1.28.)-V2-288.  

 2014 m. vasario 7-14 dalyvauta mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikystė ir ugdymas-
2014“. Šiaulių universitetas, Šiauliai. Pažymėjimo Nr. EDIP-139.  

 2014 m. vasario 25 d. dalyvauta viešoje diskusijoje-paskaitoje „Ko Lietuva galėtų pasimokyti iš 
Suomijos švietimo sistemos“. Vilnius. Patvirtinantis dokumentas – konferencijos programa. 

 2014 m. gegužės 29 d. dalyvauta konferencijoje „Kurkime drauge vaikystę šiandien“. 
Patvirtinantis dokumentas – konferencijos programa.  

 2015 m. vasario 20 d. dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikystė ir ugdymas-
2015“. Pažymėjimo Nr. EDIP-97. 

 2016 m. lapkričio 11 d. dalyvauta mokslinėje-praktinėje konferencija „Gyvūnų terapija: dabartis 
ir ateities įžvalgos“. Pažymėjimo Nr. SHSCP-206.  

 2018 m. spalio 1 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Kaip ugdome ateities lyderius 
šiandien: emocinis intelektas „vs“ dirbtinis intelektas“ (8 ak. val.). Pažymėjimo Nr. (1.8.)-V4-
3544 

 2019 m. liepos 1-3 d. dalyvauta tarptautinėje XI tęstinėje mokslinėje konferencijoje „Education 
and New Technologies“ (EDULEARN, 2019, Ispanija). Pažymėjimo Nr. 1095 

 2020 m. rugsėjo 25 d. dalyvauta konferencijoje „Vaikų naudojimasis internetu: moksliniai 
rezultatai ir praktinės įžvalgos“ (8 ak. val.). Pažymėjimo Nr. MVG-250000-2020-86 
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 2020 m. spalio 9 d. dalyvauta konferencijoje „Švietimas ir ugdymas, jungiantys 
bendruomenes“ (IV-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija; IV-oji 
edukologijos doktorantų konferencija). Pažymėjimo Nr. LETA2020-KP-46 

 2020 m. kovo 2-4 d. dalyvauta tarptautinėje XIV tęstinėje mokslinėje konferencijoje 
„Technology, Education, and Development“ (INTED 2020, Ispanija). Pažymėjimo Nr. 1046 

 2020 m. lapkričio 9-10 d. dalyvauta tarptautinėje XIII tęstinėje mokslinė konferencijoje 
„Education, Research and Innovation“ (ICERi 2020, Ispanija). Pažymėjimo Nr. 968 

 

DALYVAVIMAS MAINŲ PROGRAMOSE  

 Vaikystės tyrimai (lyginamasis aspektas) (Complutense universitetas). 2013 m. rugsėjo 22-29 
d. Ispanija, Madridas.  

 “Children’s Rights Research: From Theory to Practice”. Organised by: Children’s Rights 
Erasmus Academic Network (CREAN). Partnerių susitikimas. 2013 m. rugsėjo 22-27 d. 
Madridas, Ispanija. 

 Inovatyvių metodų tyrimai Kazachstane. Mokslinis seminaras, 2017 m. lapkričio 23-27 d., 48 
val. Kazachstanas, Almata. Patvirtinantis dokumentas – dalyvio pažymėjimas.  

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Italijos švietimo institucijose (2019 m. lapkričio 
17-23 d.; pažymėjimo Nr. TESK-2.1.4-003-03) (40 val.).  

 

EKSPERTINĖ VEIKLA 

 Kazlauskienė A., Masiliauskienė E., Pocevičienė R., Gaučaitė R. (2012). Savivaldus 
mokymasis – tai mokymasis gyvenimui arba kaip netrukdyti vaikui mokytis? // Šoktonas 
leidyklų „Šviesa“ ir „Alma littera“ nemokamas laikraštis mokyklos bendruomenei. 2012 
rugsėjis, Nr. 15. P. 5. Patvirtinantis dokumentas – publikacija. 

 Šiaulių universiteto ir Šiaulių miesto savivaldybės bendradarbiavimo projekto „Geros 
mokyklos ypatumų analizė“ įgyvendinimas (2014). Darbo grupės tyrimui atlikti ir 
rekomendacijoms pateikti vadovė.  

 Geležinienė, R., Kaffemanienė, I., Masiliauskienė, E., Melienė, R., Miltenienė, L., Norkus, A., 
Šiaučiulienė, R. ir Vilkonienė, M. (2014). Gera mokykla. Kokią ją mato šiauliečiai? Šiaulių 
kraštas, lapkr.29, 2-2. [M.kr.: 07S] 

 Geležinienė, R., Kaffemanienė, I., Masiliauskienė, E., Melienė, R., Miltenienė, L., Norkus, A., 
Šiaučiulienė, R. ir Vilkonienė, M. (2015). Gera mokykla mokinių, jų tėvų ir pedagogų 
požiūriu: (Šiaulių miesto atvejis). Švietimo naujienos: informacinis leidinys. Priedas 
„Švietimo panorama“, 1, 2-3. [M.kr.: 07S] 

 Bakanovienė, T., Bilbokaitė, R., Burškaitienė, R., Jurevičienė, M., Masiliauskas, D., 
Masiliauskienė, E., Ponelienė, R., Rūdytė, K., Smilgienė, J., Šapelytė, O. ir Tomėnienė, L. 
(2015). Edukacinių paslaugų šeimai pasiūla ir paklausa Šiaulių miesto švietimo įstaigose. 
Šiaulių kraštas, lapkričio 7, 2-2. [M.kr.: 07S] 

 Bakanovienė, T., Burškaitienė, R., Jurevičienė, M., Masiliauskas, D., Masiliauskienė, E., 
Ponelienė, R., Rūdytė, K., Smilgienė, J., Šapelytė, O. ir Tomėnienė, L. (2016). Edukacinių 
paslaugų šeimoms situacija ir poreikis Šiauliuose. Švietimo naujienos: informacinis 
leidinys. Priedas „Švietimo panorama“, 1, 5-6. [M.kr.: 07S] 

 Doktorantės Godos Stonkuvienės mokslinė vadovė (2016-2020). Disertacijos tema: „Vaikų 
mokėjimo mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme: pedagogų ir vaikų patirtys“. 
Šiaulių universiteto Mokslo ir meno tarnybos direktorės 2017 m. kovo 22 d. pažyma Nr. 014-
05. 

 Europos mokslinių tyrimų tarybos finansuojamo projekto „Ateities mokytojas“ kandidatų į 
pedagogines studijas atrankos vertinimo įrankio vertinimas ir bendradarbiaujant su Jorko 
universiteto (Jungtinė Karalystė) mokslininkais atliktas minėto įrankio išbadymo tyrimas 
(2016-2017 m.m.) Lietuvoje (80 val.). Ekspertinis vertinimas (LR ŠMM Mokymosi visą 
gyvenimą departamento 2017-10-04 pažyma Dėl projekto „Ateities mokytojas“ (Pažymos Nr. 



12/12  puslapis - Gyvenimo aprašymas  
Erika Masiliauskiene  

Daugiau informacijos apie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Europos Sąjunga, 2002-2010   24082010 

 

SR-4266). 

 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo 
komisijos narė. Šiaulių miesto švietimo centro direktorės įsakymas Dėl Šiaulių miesto 
savivaldybės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos 
patvirtinimo (2021 m. spalio 1 d. Nr. V-79, Šiauliai).  

 
 

PADĖKOS 

 Padėka už profesionalų ir kūrybišką darbą bei konstruktyvų bendradarbiavimą įgyvendinant 
projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ (2014 m.). Padėką išdavė Ugdymo plėtotės centro 
direktorius Giedrius Vaidelis. 

 Už geranorišką bendradarbiavimą (2019 m. gegužės 27 d.). Padėką išdavė – Šiaulių m. 
lopšelis-darželis „Bangelė“ direktorė Dalia Dambrauskienė. 

 
 
 

Erika Masiliauskienė 


