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DARBO PATIRTIS
2010-12-01 iki dabar

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja
Kauno mokykla-darželis „Šviesa“, Rimvydo g. 20, Kaunas

2005-09-01 iki 2010-12-01

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja
Atsakinga už pradinį ugdymą
Kauno Julijanavos vidurinė mokykla, Bitininkų 31, Kaunas

1999-09-14 iki 2005-09-01

Pradinių klasių mokytoja
Kauno Julijanavos vidurinė mokykla, Bitininkų 31, Kaunas

1993-09-01 iki 1999 -08-27

Pradinių klasių mokytoja
Jonavos raj. Ruklos vidurinė mokykla

1987-09-01 iki 1993-09-01

Pradinių klasių mokytoja
Kauno Julijanavos vidurinė mokykla, Bitininkų 31, Kaunas

1985-09-01 iki 1987-09- 01

Rusų kalbos mokytoja
Kauno 14-ta vidurinė mokykla, Bitininkų 31, Kaunas

1983-09-13 iki 1985-09 01

Vyr. pionierių vadovė
J.Naujalio vidurinė meno mokykla, Rotušės a. 14a, Kaunas

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
-

1993-09-01 – 1998-06-30

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras
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pradinių klasių mokytoja
Šiaulių universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rusų kalba

C1

C1

C1

C1

C1

Vokiečių kalba

B2

B2

B2

B2

B2

Anglų kalba

A1

A1

A1

A1

A1

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

Bendravimo gebėjimai

Bendravimo gebėjimus tobulinau būdama Lietuvos skautijos tarybos pirmininke(20002002), Lietuvos skautų ir skaučių bendrijos Nacionaline prezidente (iki dabar)

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Nuo 2005 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2014-12-12 suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija

Darbo kompiuteriu gebėjimai

ECDL pažymėjimas (7lygiai)

Vairuotojo pažymėjimas

▪ B kategorija ( nuo 2001m.)
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Projektai

Konferencijos

Erika Vaidelienė

- Projektas „Mokymas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas jaunimo srityje“, 2014-06-12,
pažymėjimo Nr. UQZH-N9CZ-LVVB-29A3. Psichologinės paramos projektas
„Skruzdėliukai“ 2012m. Ugdymo inovacijų diegimo projektas: Gyvieji šachmatai 2013

2017 m. Institucinio lygio PKT programa "Geroji STEAM patirtis ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme"
2017 m. Metodinė valanda "Gabių vaikų vertybinių nuostatų ugdymas"
- Konferencija „Katalikiškas ugdymas – žmogiškojo gyvenimo kilmės bei tikslo formavimas“,
2014-04-25, pažymėjimo Nr. 85883.
- Konferencija „Katalikiškųjų mokyklų misija šiuolaikinėje visuomenėje“, 2011-01-06,
pažymėjimo Nr. 89.
- Respublikinė konferencija „Prie dvasingumo versmės. Ugdymo institucijų
bendradarbiavimas dorai ugdant jaunimą“, 2010-03-20, pažymos Nr. PA-381.
- Pranešimas „Edukacinės priemonės „Juos mena Kauno gatvės“ naudojimo galimybės
pradiniame ugdyme“, 2010-02-19, KPKC pažyma Nr. PA-112.

Narystės
Apdovanojimai

- Lietuvos skautija, nuo 1993 m.
Padėkos:
- Kauno m. savivaldybės padėka, 2014.
- Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus padėka už aktyvų bendradarbiavimą, 2014.
- UPC padėka, 2014 m
- Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus padėka, 2013.
- Kauno bendruomenės centro „Girsta“ padėka, 2013.
- VšĮ Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos padėka, 2010-04-06.
- UAB „Edukacinės sistemos“ padėka, 2010-09-01.
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Seminarai
2018 m

Seminarai:
"Kokybiškos lyderystės kūrimas (turintiems daugiau nei 3 m. vadybinio darbo mokykloje stažą)"

Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas
"Naujoji karta ir inovacijos. Ką tai reiškia praktikoje?
Gyvenimo aprašymas
Erika Vaidelienė
"Tarptautinio
bendradarbiavimo edukaciniai projektai: koncepcija, metodologija,
įgyvendinimas"
Izraelio mokslininkų sukurto MICHAEL metodo mokymai
"Audiovizuualinių medijų raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas"
Mokyklos komunikacija FACEBOOK: kaip efektyviai valdyti šį instrumentą?
"Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas integruojant Kimochis programą"

2017 m.

"Efektyvi pagalba vaikams mokymosi procese taikant Feurstein metodo principus"
"Naujos kartos forumas: atradimų pamokos nuo pirmos klasės"
Strateginių partnerysčių projekto "Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys:
problemų sprendimas bendradarbiaujant" baigiamoji konferencija Portugalijoje
"Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka"
"Aš myliu matematiką"
"Lietuvių kalbos pamokos: patirtis dirbant su nauju vadovėlio komplektu 1 klasei
(serija TAIP)"
Anglų kalbos kursai
Moderniausių technologijų praktikumas "Inovatyvios technologijos sumaniems:
mokykime išmaniai"
2016 m.

"Kaip vesti susirinkimus tėvams, kad jie nirėtų juose dalyvauti"
"Mokymasis tyrinėjant"

2015 m.

"Įsivertinimo duomenys - mokyklos pažangos vedlys"
"Kritinio mąstymo ugdymas"
Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje
Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje
Saviugdos klubo mokymai
Kompiuterinė grafika: kūrybiniai darbeliai vaikams
- Seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“, 2014-10-17, Pažymėjimo Nr. 3802
- Dalijimasis ugdymo plano sudarymo patirtimi, 2014-10-29, pažymos Nr. V7-1018(1.17)
- Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“, 2014-06-17, Pažymos Nr. V7-644 (1.17)
- Seminaras „Išmokimo stebėjimas“, 2014-03-17, pažymėjimo Nr. 14-1137.
- Seminaras „Lyderystė ugdymo įstaigoje: naujai apibrėžtas mokytojo-vadovo lyderio
vaidmuo“, 2014-03-06, pažymėjimo Nr. VB-0115.
- Seminaras „Interaktyvių ugdymo priemonių veiksmingas naudojimas pamokoje
sėkmingam mokinių mokymuisi ir išmokimui“, 2014-03-20, pažymėjimo Nr. 14-1477.
- Seminaras „Išmokimo stebėjimas“, 2014-03-17, pažymėjimo Nr. 14-1137.
- Kursai „Interaktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimas“, 2014-02-14, pažymėjimo Nr.
2863.
- Seminaras „Socialinių kompetencijų stiprinimas ugdymo įstaigoje“, 2013-12-23,
pažymėjimo Nr. PKG-2013-0906.
- Seminaras „Kas yra gera pamoka“, 2013-10-29, pažymėjimo Nr. 13-7465.
- Mokymai „Interaktyvios lentos – modernios mokyklos veidas?“, 2013-06-21, pažymėjimo
Nr. 1.1.1.4-03-22.
- Seminaras „Talentingi vaikai ugdymo procese“, 2013-04-25, pažymėjimo Nr. KP 2013/02.
- Seminaras „Disleksija“, 2012-12-14, pažymėjimo Nr. SK-12-2975.
- Seminaras „Efektyvus asmeninių resursų valdymas“, 2012-12-13, pažymėjimo Nr. SK-122903.
- Seminaras „Ugdymo diferencijavimas“, 2012-12-12, pažymėjimo Nr. SK-12-2874.
- Seminaras „Nenoriu mokytis“, 2012-12-06, pažymėjimo Nr. SK-12-2433.
- Seminaras ‚Mano įstaiga – tai aš“, 2012-04-21, pažymėjimo Nr. SK-12-501.
- Seminaras „Esminiai ugdymo individualizavimo aspektai“, 2012-04-11, pažymėjimo Nr.
AA-364.
- Seminaras „Savo elgesio programavimas prisitaikant prie skirtingų elgesio tipų“, 2012-0314, pažymėjimo Nr. 1687.
- Mokymai „Vadybiniai mokymai IPUPĮI vadovams“, 2011-11-30, pažymėjimo Nr.
LEG_1077.
- Seminaras „Mokyklos strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas“, 2011-04-13,
pažymėjimo Nr. AM-126.
- Seminaras „Galimybės planuoti, diferencijuoti ir individualizuoti pradinio ugdymo turinį
dirbant su „ŠOK“ serijos vadovėlių komplektais“, 2011-02-23, pažymėjimo Nr. 60730.
- Seminaras „Ugdančiojo vadovavimo kultūros vystymas mokykloje, kaip besimokančioje
organizacijoje“, 2011-01-18, pažymėjimo Nr. AM-021.
- Seminaras „K.O.P.K. – kiekvienos komandos pagrindas – komanda“, 2010-12-10,
pažymėjimo Nr. 21030.
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-©Seminaras
„Mokinių
ugdymo procese vertinimo įrankio pristatymas“, 2010-1208, pažymėjimo Nr. AA-1669.
- Seminaras „Katalikiškosios mokyklos identitetas šiandieninėje visuomenėje“, 2010-10-20,
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