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DARBO PATIRTIS   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

 
 

2017-09-01 – iki dabar Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2015-01-28 – iki dabar IKT koordinatorė,  vyresnioji mokytoja 

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2015-01-28 – 2017-09-30 Buhalterė 

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2008-09-01 – 2016-07-29 Vyresnioji profesijos mokytoja 

VšĮ Kauno mechanikos mokykla, NTI-PN skyrius 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2012-08-03 – 2015-01-30 Personalo specialistė 

VšĮ Kauno mechanikos mokykla 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2011-08-03 – 2012-08-03 Direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams 

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2010-02-01 – 2011-11-14 Kanceliarijos vedėja 

Kauno J.Gruodžio konservatorija 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 
 

2007-10-01 – 2010-02-01 Civilinės ir darbų saugos inžinierė 

VšĮ Kauno mechanikos mokykla 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2005-09-01 – 2008-06-30 Profesijos mokytoja 

Kauno prekybos ir verslo mokykla 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

2017 m. Profesijos edukologija Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Aukštasis universitetinis (magistrantūra) 

 

2011 m. Išlyginamosios edukologijos krypties studijos Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Kauno technologijos universitetas 

Aukštasis universitetinis 

 

2006 m. Įmonių ir įstaigų administravimas (specializacija – smulkaus ir 
vidutinio verslo administravimas) 

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Kauno kolegija 

Aukštasis neuniversitetinis 

Kvalifikacinės kategorijos ▪ Vyresnioji mokytoja (Informacinės technologijos), 2014-06-25 

▪ Vyresnioji mokytoja (ekonomika), 2014-06-25 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

  

Rusų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendrųjų gebėjimų testas ▪ Bendras, galioja iki 2021-07-11. 
 

Bendravimo gebėjimai ▪ Bendravimo įgūdžius tobulinau įvairiuose mokymo kursuose ir seminaruose, be to, darbo patirtis ir 
specifika visą laiką reikalavo gerų bendravimo telefonu, tarpasmeninių ir dokumentinio bendravimo 
įgūdžių. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 

 

 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ▪ gerai moku naudotis Microsoft Office™ programomis: Word, Excel, PowerPoint, Onenote, Outlook 

▪ puikiai moku naudotis įvairiomis interneto naršyklėmis 

▪ išmanau turinio valdymo sistemas 

▪ ECDL pažymėjimas (7 moduliai), 2006-04-10 

▪ „Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai“, 2006-10, 30 val. 

Kiti gebėjimai ▪ Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija (VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras, diplomas, 2010 m.) 

▪ barmenės kvalifikacija (Kauno prekybos ir verslo mokykla, kvalifikacijos pažymėjimas, 2000 m.) 

▪ siuvėjos kvalifikacija (Kauno buitininkų mokykla, diplomas, 1999 m.) 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija (2000 m.) 

Stažuotės ▪ Vokietijoje. „Life Long Learning“, 2014-05-02, 40 val. 

▪ Anglijoje. „Coaching skills to develop competencies and word effectiveness of prisoner Professional 
improvement specialists“, 2013-02-22, 40 val. 

▪ Škotijoje. „Life Long Learning“, 2010, 40 val. 

Projektai ▪ Tarptautinis projektas „Feel It! Pajausk skirtumą“, 2014-02-17. 

▪ Respublikinis projektas „Veiklos valdymo ir kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Kauno 
regiono profesinio mokymo įstaigose“, 8 val. 

Konferencijos ▪ „Išauskim tapatybę staklėmis ir daina“, 2017-11-18, 12 val. 

▪ „Jaunasis mokslininkas 2017“, 2017-04-20, 6 val. (Skaitytas pranešimas tema  „Pameistrystės 
mokymo formos funkcionalumas profesiniame mokyme“) 

▪ „Z kartos lyderystė: ar mes ją suprantame?“, 2016-02-25, 6 val. 

▪ „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“, 2015-11-27, 6 val. 

▪ Respublikinė konferencija „Pedagogo kompetencijos: veikla, problemos, perspektyvos“, 2014-04-25, 
8 val. (Stendinis pranešimas tema „Virtualaus ir nuotolinio mokymo galimybės ir ypatumai“) 

▪ Tarptautinė konferencija „Kristijonas Donelaitis – šiuolaikinėje mokykloje: tradicijos ir 
novatoriškumas“, 2014-03-27, 6 val. 

▪ Tarptautinė konferencija „Baltų „Piliakalnių sąšauka““, 2013-06-23, 12 val. 

▪ Tarptautinė konferencija „European CNC-network - Train for EUROPE-RELOADED“, 2013-06-07, 4 
val. 

▪ Respublikinė konferencija „Mūsų aplinka – mūsų rūpestis: atliekų tvarkymas ir perdirbimas“, 2013-
04-18, 4 val. 

Mokymai ▪ Izraelio mokslininkų sukurto MICHAEL metodo mokymai, 2019-02-13, 36 val. 

▪ „Kokybiškos lyderystės kūrimas (turintiems daugiau nei 3 m. vadybinio darbo mokykloje stažą)“, 
2018-04-18, 40 val. 

▪ „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, 
užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“, 2018-02-20, 40 val. 

▪ „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros 
mokymo programa“, 2014-02-27, 22 val. 

▪ „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursas“, 2014-02-
25, 60 val. 

▪ Priešgaisrinės saugos mokymo programa, 2013-11-12, 8 val. 

▪ Civilinės saugos specialistų įvadinio mokymo programa, 2013-10-18, 35 val. 

▪ „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį teikimo Valstybinei darbo inspekcijai 
tvarka“, 2013-11-26, 3 val. 

▪ „Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai“, 2013-09-19, 12 val. 

▪ Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programa, 2011-12-30, 40 val. 

▪ „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“, 2007-02-22, 120 val. 
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Seminarai ▪ „Kaip padaryti, kad verslas dirbtų jums, o ne jūs verslui“, 2019-02-14, 8 val. 

▪ „Šiuolaikinio ugdymo principai andragogo veikloje“, 2018-12-27, 8 val. 

▪ „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas integruojant Kimochis programą“, 2018-12-06, 6 val. 

▪ „Mokyklos komunikacija facebook: kaip efektyviai valdyti šį instrumentą?“, 2018-11-15, 6 val. 

▪ „Naujoji karta ir inovacijos. Ką tai reiškia praktikoje?“, 2018-06-08, 6 val. 

▪ „Duomenų apsaugos reforma: pokyčiai ir kaip juos įgyvendinti“, 2018-03-27, 6 val. 

▪ „Efektyvi pagalba vaikams mokymosi procese, taikant R.Feuerstein metodo principus“, 2017-10-20, 
6 val. 

▪ „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“, 2017-08-22, 6 val. 

▪ „Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų valdymo aktualijos, praktika, esminiai aspektai“, 2016-11-
24, 6 val. 

▪ „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir naujovės 2016 m., 2016-01-27, 6 val. 

▪ „Darbuotojų sauga ir sveikata“, 2015-12-17, 12 val. 

▪ „Švietimo informacinių technologijų centro e.paslaugos mokyklai“, 2015-11-26, 6 val. 

▪ „Įvadas į robotiką“, 2015-05-17, 16 val. 

▪ „Susipažinimas su Europos profesinio mokymosi kreditų  sistema (ECVET)“, 2014-10-28, 4 val. 

▪ „Mokymosi mokytis: kaip geriau suprasti, įsiminti ir išmokti“, 2014-04-25, 6 val. 

▪ „Verslo plėtra augančiose rinkose: kokios galimybės ir iššūkiai Lietuvos įmonėms“, 2014-03-14, 3 val. 

▪ „Pateiktys: greitai, patraukliai ir sėkmingai“, 2014-03-05, 2 val. 

▪ „Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas ekonomikos pamokose“, 2014-03-03, 15 val. 

▪ „Kalbos kultūros naujovės, skyrybos pasikeitimai“, 2014-02-18, 4 val. 

▪ „Mokytojo veiklos kompetencijos, kintant ugdymo paradigmai“, 2014-02-17, 8 val. 

▪ „Metinis veiklos vertinimo pokalbis“, 2014-01-28, 5 val. 

▪ „Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais?“, 2014-01-03, 6 val. 

▪ „Švietimo portalo „E. mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme“, 2014-01-02, 8 val. 

▪  „Konfliktų ir streso valdymas dirbant su mokiniais“, 2013-12-30, 8 val. 

▪ „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai. Naujovės 2014 m.“, 2013-12-05, 8 val. 

▪  „Saugesnis internetas pedagogams“, 2013-10-11, 12 val. 

▪ „MS Excel galimybės“, 2013-09-25, 2 val. 

▪ „Ugdymo karjerai integravimo galimybės“, 2013-06-27, 6 val. 

▪ „Kas naujo MS Office 2013?“, 2013-05-22, 2 val. 

▪ „Darbinės ir asmeninės veiklos valdymas“, 2013-04-17, 2 val. 

▪ „Kaip efektyviai ir išmaniai naudoti OneNote 2010?“, 2013-04-10, 2 val. 

▪ „Tipografika. Ką gali šriftas“, 2013-03-20, 2 val. 

▪ „Efektyvesnis darbas MS Word 2010“, 2013-03-13, 2 val. 

▪ „Pažintis su eTwining“, 2013-02-07, 4 val. 

▪ „Kas yra koučingas?“, 2013-01-31, 1 val. 

▪ „IKT įrankių taikymas ir projektinė veikla“, 2012-06-26, 4 val. 

▪ „Svetainės su „Joomla!“ kūrimas LITNET serveryje“, 2012-05-11, 50 val.  

▪ „Konfliktų valdymas“, 2012-04-21, 2 val. 

▪ „Mano įstaiga – tai aš“, 2012-04-21, 6 val. 

▪ „Informacijos saugumas internete“, 2012-02-22, 2 val. 

▪ „Kaip pagreitinti darbą: spartieji MS Word ir MS Excel klavišai“, 2012-02-15, 2 val. 

▪ „Aktualūs darbo teisės klausimai“, 2011-09-15, 3 val. 

▪ „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui“, 2011-06-16, 24 val. 

▪ „Internetinis projektas su TVS“, 2011-05-06, 50 val.  

▪ „IT paslaugų valdymo sistema pagal ISO/IEC 20000“, 2011-04-27, 4 val. 

▪ „Saugi techninė priežiūra“, 2011-04-06, 4 val. 
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Padėkos ▪ Už tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ vykdymą Kauno mokykloje-
darželyje „Šviesa“ 

▪ Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ , Šviesuolio diplomas, 2018-12-09 

▪ Kauno mokykla-darželis „Šviesa“  už sėkmingai įgyvendintą Lietuvos 100-mečio projektą „Šviesos 
miestelis – Etnografinių Lietuvos regionų ambasada“, 2018-03-09 

▪ VšĮ Kauno mechanikos mokykla už sėkmingą vadovavimą ir puikius darbo rezultatus NTI-PN 
metodinėje veikloje, 2016-06-28 

▪ VšĮ Kauno mechanikos mokykla už iniciatyvumą, atsakingą ir nuoširdų darbą rengiantis parodai 
„Studijos 2014“, 2014-02-14 

▪ VšĮ „Drąsinkime ateitį“ už ekologinės iniciatyvos  „EKO DRĄSA“ koordinavimą, 2012-06-19 

▪ VšĮ Kauno mechanikos mokykla už aktyvų dalyvavimą ir nuoširdžią pagalbą mokiniams ruošiant 
kūrybinius darbelius Kalėdinių darbų parodoje-konkurse, 2012-01-10 


