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SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS 

• Edukologijos instituto lektorė, mokslo darbuotoja. 
• Profesinių studijų programos „Pedagogika“ komiteto narė. 

IŠSILAVINIMAS 

• Socialinių mokslų srities edukologijos mokslų krypties daktaro laipsnis. Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2005. Disertacijos tema „Mokymo/si procesas mediacinėje priemonių 
sistemoje“. 

• Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. 
• Tiflopedagogo (specialiojo pedagogo) kvalifikacija. Šiaulių universitetas, 1995. 
• Dailės, braižybos, darbų mokytojo kvalifikacija. Šiaulių universitetas, 1990. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Mokymo/si proceso tyrimai. 
• Integralaus mokymo/si proceso kūrimo galimybės. 
• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės. 
• Specialusis ugdymas. 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

• Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2005 – iki dabar. 
• Mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010 – 2018. 
• Lektorė, Šiaulių universitetas, 2011 - 2012. 

DĖSTOMI KURSAI  

• Pedagoginės veiklos tyrimai. 
• Bendroji didaktika. 
• Specialioji pedagogika ir psichologija. 
• Dailės terapija.   

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 
• Lapėnienė, Asta; Lukšytė, Dangira. Problemas sprendžiančių mokyklų tinklai : dalyvių 

požiūris į profesinės veiklos pokyčius // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius: 
Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. 2014, T. 115, nr. 3, p. 52-69. Prieiga 
per internetą: <http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/62/57>. 
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[MLA; Education Research Complete (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); Scopus; 
IndexCopernicus; CEEOL].  

• Žilinskaitė, Lineta; Lapėnienė, Asta. Šiuolaikinės pojūčių tyrinėjimo ir praktikos tendencijos 
// Geografija ir edukacija : mokslo almanachas = Geography and education : science 
almanac. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 2351-6453. 2015, [Nr.] 
3, p. 104-116. Prieiga per internetą: 
<https://leu.lt/lt/gmtf_geografijos_ir_turizmo/gtk_mokslas/gtk_mokslo_almanachas/gtk_ma
_20152.html>. [IndexCopernicus].  

• Žilinskaitė, Lineta; Lapėnienė, Asta. Pojūčių edukacija: kvapų kelionės // Geografija ir 
edukacija : mokslo almanachas = Geography and education : science almanac. Vilnius: 
Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 2351-6453. 2017, [Nr.] 5, p. 51-66. 
Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.4>. [IndexCopernicus; CEEOL; 
Acedemic Search Ultimate (EBSCO)].  

 
Straipsniai  kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose 
straipsnių rinkiniuose ir kt. 

• Kamarauskaitė, Akvilė; Lapėnienė, Asta. Geografinių informacinių sistemų taikymo per 
geografijos pamokas patirtis // Geografija ir edukacija : mokslo almanachas = Geography 
and education : science almanac. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 
2351-6453. 2013, [Nr.] 3, p. 46-57. Prieiga per internetą: 
<http://leu.lt/lt/gmtf_geografijos_ir_turizmo/gtk_mokslas/gtk_mokslo_almanachas/gtk_ma_
20131.html>.  

 
Kitos metodinės priemonės 

• Linkaitytė, Giedra-Marija; Lapėnienė, Asta; Bujanauskienė, Vitalija; Šimkevičienė, Nijolė; 
Lukšytė, Dangira; Lapėnas, Vytautas; Raščiuvienė, Kristina; Ramanauskienė, Rasa; Jukna, 
Ramūnas; Trinkūnienė, Diana; Leikauskas, Petras; Martyncevienė, Jolanta; Bartkevičienė, 
Zita; Patinskienė, Vita; Marcinkevičienė, Auksė; Krutikovienė, Marija; Gordynecienė, 
Nijolė; Pavlovas, Sergejus; Suchocka, Gražina; Trachanavičius, Darius; Mališauskienė, 
Dalė. Trys mokymosi komunikuoti istorijos : komunikavimo kompetencijos ugdymo/si 
mokykloje patirtis : projekto "Alternatyvusis ugdymas" Komunikacinio modelio veiklas 
apibendrinantis leidinys. Kaišiadorys : Printėja, 2014. 160 p. : iliustr. ISBN 
9786094452291. 

• Lapėnienė, Asta. Ugdymo kūrėjai : mokytojų profesinis tobulėjimas kūrybiško mokymosi 
projektų metu 2012–2015 m. m. / konsultantė ir apibendrinimų autorė dr. Asta Lapėnienė; 
atvejo studijų autorė K. Sadauskienė; redaktorė A. Margenytė-Cazan. Vilnius : Ugdymo 
plėtotės centras, 2015. 77 p. Prieiga per internetą: 
<http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2015_KP_ABC_Ugdymo_kurejai.pdf/5
064998e-218b-4842-8a67-efd95f6a9832>. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• 2017.05.12. Pranešimas "Pojūčių edukacija: multisensorinės mokymosi aplinkos" 
tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir 
galimybės"". ERASMUS+Comenius project No.2014-1-LT01-KA200-000595.  

• 2017. 12.05. Pranešimas "Pojūčių pažinimas - būdas kūrybiškumui ugdyti". Tarptautinėje 
mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Menas, dizainas ir meninis ugdymas". Kauno 
kolegija. 

• 2017. 11. 24. Pranešimas "Pedagoginės praktikos e-dienoraštis: komunikavimas, 
mokymasis, įsivertinimas" VI - oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje "Geografija: 
mokslas ir edukacija".  LEU, Vilnius. 

• 2016.11.25. Pranešimas "Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo patirtis: kvapų kelionės“ V - oje 

nacionalinėje mokslinėje konferencijoje "Geografija: mokslas ir edukacija".  LEU, Vilnius. 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Profesinių ir asmeninių 
kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“ vadovė, 
2016 – 2017. 
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• Projekto „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant 
kūrybinių partnerysčių modelį“ akademinė ekspertė, tyrimų grupės narė, 2012 - 2014. 

• Projekto „Alternatyvaus ugdymo institucijose Komunikacinio modelio ir Tinklinio modelio  
išbandymo metodikų kūrimas“ tyrimų grupės vadovė, 2012 - 2014.   

• Lietuvos bendrojo lavinimo Besimokančių mokyklų tinklų (BMT) programos  tyrėja – 
ekspertė, 2010 - 2012. 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 
• Lietuvos meno terapijos asociacija (LMTA), kūrimo grupės narė. 
• Lietuvos dailės terapijos taikymo (LDTTA) asociacija, narė. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

• 2017 Turkija, Istambulas, Mokymų mobilumo programa „Partnership Building Activity for 
Successful Erasmus+Projects“.  

• 2017 Nyderlandai, Ommen. Mokymų mobilumo programa „Re-Move-it“, skirta pasidalinti 
patirtimi, kuriant multisensorines edukacines aplinkas. 

• 2014 Lenkija, Varšuva. Stažuotė pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką 
formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams parengtą stažuotės programą „IKT 
taikymas suaugusiųjų mokymo/si procesuose Lenkijoje“.  

• 2014 Nyderlandai, Amsterdamas. Tikslinė stažuotė į Amsterdamo pradinio, pagrindinio ir 
specialaus ugdymo įstaigas, dirbančias kūrybiško mokymo/si srityje. 

• 2013 Prancūzija, Amieno akademija. Tikslinė stažuotė, skirta susipažinimui su Prancūzijos 
švietimo sistema ir praktika taikant komunikacinį ir tinklinį modelius.   

• 2013 Lietuva, Šiauliai. Mokymai pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką 
formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams parengtą mokymų programą „Viešas 
kalbėjimas – oratorystės menas“. 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

• Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėka už aktyvią metodinę 
veiklą ir dalijimąsi gerąja patirtimi su miesto ir šalies kolegomis, 2018. 

• LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėka už indėlį Lietuvoje įgyvendinant 
bendradarbiavimo tinkluose idėją, 2013. 

• Šiaulių universiteto socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto padėka už indėlį rengiant 
specialiuosius pedagogus, 2010. 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

• VŠĮ „Mokymosi idėjos“ projektų rengėja, konsultantė. 
• Interaktyvių e-mokymosi priemonių rengėja, konsultantė. 
• Nuo 2012 m. Švietimo konsultantė (SK Nr. 4284, Vilnius). 

 

 

 


