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Gyvenimo aprašymas 

Dr. ESTELA DAUKŠIENĖ 
V.Putvinskio g. 23-506 

Tel. Nr.: +370 37 327859  

El. paštas: estela.dauksiene@vdu.lt 

 

AKADEMINĖS PAREIGOS 

 

 Edukologijos instituto lektorė 

 Inovatyvių studijų instituto vyr. specialistė 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

 Socialinių mokslų (edukologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo 

universitetas, 2013. Disertacija “Virtualus mobilumas aukštajame moksle” 

 Makroekonomikos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2005 

 Anglų kalbos filologijos gretutinė specialybė, 2005 

 Makroekonomikos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 

 Technologijomis grindžiamas mokymasis 

 Virtualus mobilumas 

 Atviri švietimo ištekliai 

 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

 

 Lektorė,  Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 – iki dabar 

 Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 – 2001 
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DĖSTOMI STUDIJŲ DALYKAI  

 

 Švietimas ir informacinės technologijos (BA) 

 Šiuolaikinė edukologija (BA) 

 Technologijomis grindžiamo mokymosi organizavimas (BA) 

 E-mokymosi technologijos (MA) 

 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

Straipsniai kituose Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose 

1. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela. The use of 

information communication technologies for staff continuous professional 

development in organizations. The case study // Interaction design and architecture(s). 

Roma: Scuola IaD. ISSN 1826-9745. 2016, no. 31, p. 74-85. Prieiga per internetą: 

<http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/idea2010/doc/31_7.pdf>. [Emerging 

Sources Citation Index (Web of Science); Scopus]. 

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 

1. Daukšienė, Estela; Mačianskienė, Nemira; Volungevičienė, Airina. Preparedness of 

European educational institutions for virtual mobility implementation // Profesinis 

rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas: 

Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-6241. 2012, nr. 23, p. 170-182. [Index 

Copernicus; CEEOL; Education Research Complete (EBSCO)].  

2. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Daukšienė, Estela. Fostering 

internationalisation in higher education by virtual mobility // Acta technologica 

Dubnicae. Slovakia: Dubnica technological institute. ISSN 1338-3965. Vol. 3, iss. 2, 

2013, p. 1-15. Prieiga per internetą: 

<http://www.degruyter.com/view/j/atd.2013.3.issue-2/atd-2015-0015/atd-2015-

0015.xml?format=INT>. [De Gruyter Online].  

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, periodiniuose leidiniuose, 

vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt. 

1. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Daukšienė, Estela. Virtual mobility 

phenomenon : educational perspective // Human factors of a global society : a system 

of systems perspective / editors Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek 

Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga. Boca Raton, FL, USA: CRC Press ( Taylor 

and Francis group), 2014, ISBN 9781466572867. p. 799-810. [Taylor & Francis 

Libsite].  

Kitos Publikacijos 

1. Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela. E-mentorystė : nauji gebėjimai ir 

kompetencijos naujiems darbams // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = 

Vocational education: research and reality. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 

ISSN 1392-6241. 2012, nr. 23, p. 192-193. 

2. Volungevičienė, Airina; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina; Daukšienė, Estela; 

Bačinskienė, Danutė; Pawlowski, Jan M.. Generations of managers working for you! 

Just within a few clicks // EDEN 2012 annual conference : Open learning generations 

– closing the gap from “Generation Y” to the mature lifelong learners, Porto, Portugal, 
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6-9 June, 2012 : book of abstracts. Porto, Portugal: European Distance and E-Learning 

Network, 2012, ISBN 9789638791498. p. 132-132. 

3. Daukšienė, Estela. Virtual mobility in higher education : doctoral dissertation : social 

sciences, education science (07 S) = Virtualus mobilumas aukštajame moksle : daktaro 

disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Estela Daukšienė ; Vytautas 

Magnus University. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013. 203 p. : 

iliustr, diagr, lent. ISBN 9789955129684. 

 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

 E.Daukšienė. Pranešimas "Open professional collaboration" EDEN organizuotame 

prieškonferencijos renginyje "The mobility guide online", Budapeštas, Vengrija, 

2016.06.14. 

 E.Daukšienė. Pranešimas "Open professional collaboration for Innovation" EDEN 

kasmetinėje konferencijoje "Re-Imagining Learning Environments", Budapeštas, 

2016.06.15. 

 E.Daukšienė. Pranešimas "Open collaboration in the development of online innovative 

curriculum for work – based learning" LieDM asociacijos organizuotos Nacionalinės 

atviresnio švietimo savaitės 2016.03.07 renginyje  "Atviras profesinis 

bendradarbiavimas" (anglų kalba). 

 E. Daukšienė. Pranešimas "Institucijos atsivėrimas per inovatyvias praktikas" LieDM 

asociacijos organizuotos Nacionalinės atviresnio švietimo savaitės 2016.03.07 

renginyje  "Atvirumas institucijoje - gerosios praktikos". 

 E.Daukšienė. Pranešimas "Virtual mobility organization and management" LieDM 

asociacijos organizuotos Nacionalinės atviresnio švietimo savaitės 2016.03.08 

renginyje  "Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui" (anglų kalba). 

 E.Daukšienė. Pranešimas "Virtuam mobility cases" VDU ir Švedijos Linnaeus 

universiteto 2016.09.29. organizuotame internetiniame renginyje "Virtualus 

mobilumas". 

 E.Daukšienė Pranešimas "Technologijų įtaka mokymuisi"  ŠU, ŠLK, ŠVK ir Šiaulių 

Simono Daukanto gimnazijos organizuotose Technologijomis grindžiamo mokymosi 

praktinėse dirbtuvėse, 2016.10.07, Šiauliuose. 

 Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos ir Vytauto Didžiojo 

universiteto organizuota tarptautinė konferencija „Atviras profesinis 

bendradarbiavimas“, 2015.11.05, mokslinio komiteto narė, Bendrojo ugdymo 

sektoriaus mokslinio komiteto pirmininkė, pranešimas “Atviras profesinis 

bendradarbiavimas diegiant inovacijas”. 

 II respublikinė mokslinė-praktinė konferencija "Šiuolaikinių informacinių ir ryšių 

technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei" Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centre, 2015-04-30, Kviestinis pranešimas ‘Atviras profesinis 

bendradarbiavimas”. 

 Respublikinė vaizdo konferencija "Verslumo ugdymo aspektai formaliajame ir 

neformaliajame švietime"; Utenos kolegija, 2015-12-08, kviestinis pranešimas 

"Virtualus mobilumas - nauja galimybė mokytis svetur nevykstant iš savo 

gyvenamosios vietos". 
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 Respublikinė konferencija: "Šiuolaikinių technologijų panaudojimas mokyklos veiklos 

organizavime" Kretingoje, 2013-03-15, pranešimas „E-dienyno taikymas Kauno m. 

mokyklose”. 

 Konferencija "PreventionLab 2.0 eContent Lab for psychosocial risks at work 

prevention. VISIONARY project transference", Ankara, Turkija, 2013-09-12, 

pranešimas "Švietimo iniciatyvos inovatyviam mokymuisi". 

 Kompiuterininkų dienos 2013, Šiauliai, 2013-09-19/21, pranešimas "Virtualus 

mobilumas kuriant naujas mokymosi ir bendradarbiavimo formas". 

 Tarptautinė konferencija "Kvalifikacija - asmeniui, valstybei, pasauliui" Kaunas 

(Lietuva) 2012 m. gegužės 11 d.Pranešimas E-mentoriavimas įsidarbinimui ir 

savarankiško verslo pradžiai. 

 Tarptautinėje EDEN konferencijoje „Open learning generatons. Closing the gap from 

generation „Y“ to the mature lifelong learners“, Porto, Portugalija, 2012-06-06, 

pranešimas „Generations of Managers working for you! Just within a few clicks”. 

 7th EDEN research workshop „Learners in the driving seat“, Leuven (Belgija), 2012 

spalio 22-23, pranešimas „Become a guardian of CVET quality”. 

 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 

 Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė ir valdybos narė 

nuo 2016 m. 

 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 

 Dalyvavimas LieDM asociacijos seminare "Atviras profesinis bendradarbiavimas: 

inovatyvus mokymosi turinys mokymuisi darbo vietoje", balandžio 1d. 2016, 

Druskininkuose. 

 Dalyvavimas EDEN kasmetinėje konferencijoje "Re-Imagining Learning 

Environments", birželio 15-17 d.d. 2016, Budapešte, Vengrijoje. 

 Dalyvavimas LieDM asociacijos išvažiuojamajame seminare "Atviras mokymasis 

švietimo organizacijoje" rugsėjo 23d. 2016, Klaipėdoje. 

 Dalyvavimas ŠU, ŠLK, ŠVK ir Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos organizuotose 

Technologijomis grindžiamo mokymosi praktinėse dirbtuvėse, spalio 7d. 2016, 

Šiauliuose. 

 Opening Universities for virtual mobility. Intensyvi mokymų programa dėstytojams. 

Mokymų vedimas ir dalyvavimas mokymuose dėstytojams apie vitualaus mobilumo 

mokymosi turinio projektavimą, Kaune, VDU, Kovo 16 -20, 2015. 

 Opening Universities for virtual mobility. Intensyvi mokymų programa dėstytojams. 

Dalyvavimas mokymuose “Training for teachers on Open Educational resources”, 

Lisabona, Atvirasis Portugalijos universitetas, birželio 22-26, 2015. 

 Opening Universities for virtual mobility. Intensyvi mokymų programa dėstytojams. 

Dalyvavimas mokymuose ”Training for teachers on Creative Commons licensing”, 

Oviedo Universitetas, Ispanija, lapkričio 9 -13, 2015. 

 Dalyvavimas ESF projekto „Edukologijos mokslo krypties studijų kokybės gerinimas 

ir tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“ Nr. BP1-2.2-ŠMM-07-K-
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02-028 seminare „Mokymai apie ECTS“. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 

Lietuva. 2012-03-04-05 

 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokymai apie simuliacinį 

metodą“.pagal projektą  „Edukologijos mokslo krypties studijų kokybės gerinimas ir 

tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“ Nr. BP1-2.2-ŠMM-07-K-02-

028 Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva. 2012-03-15.  

 

 

 


