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„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: tobulinti mokslininko mokslinę kvalifikaciją, dalyvaujant 11-ame FESET
organizacijos moksliniame seminare “Ethical dilemmas in socio-educational care work: challenges
in a rapidly changing world”.
Projekto rezultatai, santrauka: FESET (Formation d’Educateurs Sociaux Européens/European
Social Educator Training, http://www.feset.org/what-is-feset) yra tarptautinė organizacija, vienijanti
aukštąsias mokyklas, rengiančias socialinių profesijų profesionalus. Organizacija leidžia mokslinį
žurnalą, kas du metus organizuoja tarptautinius mokslinius seminarus, kuriuose dalyvauja virš 200
tyrėjų iš įvairių Europos šalių, JAV, Kanados, Izraelio ir Naujosios Zelandijos. Renginio tarptautinį
reikšmingumą sustiprina tai, kad geriausių pranešimų pagrindu parengti straipsniai yra publikuojami
moksliniame žurnale "European Journal of Social Education".
Doc. dr. Jolanta Pivorienė yra patyrusi mokslininkė profesijų sociologijos, socialinių kitimų,
socialinių paslaugų ir lyčių lygybės tyrimus atliekanti daugiau nei penkiolika metų. Ji yra aktyvi
tyrėja, savo tyrimų rezultatus kasmet pristatanti nacionalinėse ir tarptautinės konferencijose,
dalyvaujanti mokslinių renginių moksliniuose ir organizaciniuose komitetuose, yra tarptautinių
mokslinių žurnalų redkolegijų narė (žr. gyvenimo aprašymą). Dėstytoja su moksliniais pranešimais
FESET seminaruose dalyvauja nuo 2005 m., dalies pranešimų pagrindu yra publikavusi straipsnius.

11-ame FESET organizacijos moksliniame seminare “Ethical dilemmas in socio-educational care
work: challenges in a rapidly changing world”, tyrėja skaitė pranešimą „Ethical dilemmas in ensuring
gender equality in providing social services for families at risk”, kuris yra glaudžiai susijęs su
mokslinės veiklos tematika (socialinės paslaugos, lyčių lygybė, žr. paryškintas publikacijas
pridedame sąrašą). Tęsiant nuolatinį bendradarbiavimą, renginio metu doc. dr. J. Pivorienė diskutavo
apie konferencijos pagrindinėje temoje iškeltus klausimus, dalinosi gerąja patirtimi tarptautinėje
mokslininkų bendruomenėje (sesijų metu, forumuose, mokslininkų diskusijose), pristatė savo tyrimo
rezultatus skaitydama pranešimą, pateikė straipsnį į FESET leidžiamą žurnalą.
Vizito kiekybiniai rezultatai: pranešimas, abstraktas ir straipsnis, kurie nuosekliai integravosi į
dėstytojos mokslinę tiriamąją veiklą ir prisidėjo prie tiriamo reiškinio aktualizavimo tarptautinėje
plotmėje.
Konferencijos metu vyko FESET Generalinės Asamblėjos susirinkimas, kuriame tyrėja atstovavo
Mykolo Romerio universitetą ir Lietuvą. Doc. dr. Jolanta Pivorienė yra FESET Tarybos narė nuo
2010 m., aktyviai dalyvaujanti asociacijos veikloje, vieną kadenciją vykdė Prezidento pavaduotojos
pareigas, šiuo metu yra FESET leidžiamo žurnalo "European Journal of Social Education"
redkolegijos nare. Seminaro metu mokslininkė dalyvavo žurnalo redkolegijos pasitarime. Aktyvus
mokslininkės dalyvavimas Tarybos veikloje stiprina jos atstovaujamo universiteto tarp institucinį
bendradarbiavimą, palaikomi ir užmegzti nauji kontaktai didina potencialių partnerių sąrašą,
įgyvendinant tarptautinius mokslinių tyrimų projektus.

