
1/2  puslapis - Gyvenimo aprašymas  
Vardas(-ai) Pavardė(-és)  

Daugiau informacijos apie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Europos Bendrijos, 2003    20060628 

 

  
 

  

 

Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Jurgita Vaitiekūnienė 

Adresas(-ai) Vešetos g. 12, 37176, Panevėžys, Lietuva 

Telefonas(-ai) 861129954   

  

El. paštas(-ai) jutava4@hotmail.com 
  

Pilietybė Lietuvė 
  

Gimimo data 1972 02 02 
  

Lytis Moteris 
  

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

 

  

Darbo patirtis  
Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. 
Panevėžio rajono švietimo centro direktorė 
 

  

Datos     2007–2012 m.  

Profesija arba pareigos Direktorė 

Darbovietės pavadinimas  Panevėžio rajono Karsakiškio pagrindinė mokykla  
  

                                             Datos 

Profesija arba pareigos 
Darbovietės pavadinimas 

 
 
 
 
 

Išsilavinimas 

2005–2007 m. 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Panevėžio suaugusiųjų centras 
 
1995–2005 m. 
Pradinių klasių, ekonomikos, technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Panevėžio „Šaltinio“ vidurinė mokykla 

  

Datos 2014 m. 

Kvalifikacija Švietimo lyderystės magistras 

  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  ISM 
 
  2002 m. 
  Ekonomikos ir verslo pagrindų pedagogika 
  Šiaulių pedagoginis universitetas 
  1995 m. 
  Pradinių klasių bei pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja 
  Šiaulių pedagoginis institutas 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 
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Gimtoji kalba(-os) Lietuvių k. 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų k.  B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

Rusų k.   C
2 

Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- puikūs bendravimo gebėjimai (bendrauju su kolegomis ir Lietuvoje, ir kitose Europos šalyse); 
- lengvai prisitaikau daugiakultūrinėje aplinkoje (dalyvavau „Comenius“, „Grundtvig“, „Erasmus+“ 

programų kvalifikacijos tobulinimo kursuose bei tarptautiniuose projektų partnerių susitikimuose, 
kvalifikacijos tobulinimo kursuose)  

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- vadovavimas (nuo 2000 m. dirbu vadybinį darbą) 
- organizuotumas (organizuoju renginius, konkursus ir išvykas) 
- puiki projektų valdymo ir vadovavimo komandai patirtis 
- rengiu ir koordinuoju tarptautinius projektus: 
- Nuo 2016 m. esu „Erasmus+“ programos KA3 projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir 

gyvenimiškų vertybių kūrimas“ koordinatorė ir ekspertė 
- Nuo 2017 m. esu „Erasmus+“ programos KA2 projekto „Prosocialinės vertybės“ koordinatorė 
 

  

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
 

       Kiti gebėjimai ir kompetencijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Vairuotojo pažymėjimas 
 
                    Papildoma informacija 

 -       gebu naudotis „Microsoft Office‟ programomis (Word, Exsel, PowerPoint)  

 -     esu susipažinusi su IT naudojimo edukologiniais aspektais (patirtį įgijau baigdama nuotolinį mokymo 
kursą). Sėkmingai atlikau ECDL testus 

  
 -      rengiu ir skaitau pranešimus tarptautinėse ir  šalies  konferencijose: 
        2016 m. balandžio 2 d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Educonference for teachers and IT 
expers“ (Makedonijos Respublika) ir skaičiau pranešimą „Сontemporary Learning = Modern Learning in 
Lithuania“ 
        2016 m. spalio 7 d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Inovative Science Education Conference“ 
(Italijos Respublika) ir skaičiau pranešimą „Aplied robotics in elementary school“ 
        2017 m. balandžio 8 d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Educonference for teachers and IT 
expers“ (Makedonijos Respublika) ir skaičiau pranešimą „Aplied robotics in elementary school“ 
        2018 m. gegužės 26 d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „ A talented school for talented students“ ir 
skaičiau pranešimą „Early Childhood Education – building sustainable motivation and value paradigm for life“ 
        2018 m. balandžio 19 d. dalyvavau tęstinėje 7-oji mokslinė praktinė konferencijoje „Pasaulis vaikui: 
ugdymo  realijos ir perspektyvos“ ir skaičiau pranešimą „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir 
gyvenimiškų vertybių kūrimas“  

- vedu tarptautinius mokymus: 
2017 m. Turkijos, Italijos mokytojams kartu su tarptautinių ekspertų komanda vedžiau mokymus ir 
organizavau kūrybines dirbtuves „Žaidimų ir eksperimentų svarba emociniam ugdymui“ (MOV-UP) 
2017 m. Maltos universiteto studentams kartu su tarptautinių ekspertų komanda vedžiau mokymus ir 
organizavau kūrybines dirbtuves „Žaidimų ir eksperimentų svarba emociniam ugdymui“ (MOV-UP) 
2018 m. Bulgarijoje kartu su komanda vedžiau tarptautinius mokytojų mokymus „Development from child‘s 
perspective“ 

 - siekiu užsibrėžto tikslo, domiuosi psichologija, sveika gyvensena, mėgstu keliauti 
 
 - nuo 1990 m. (B kategorija), turiu automobilį 
 
 
 - nuo 2007 m. iki 2018 m. buvau Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintoja, dalyvavau 
daugiau nei 20 išorės vertinimų 
    2017 m. Mokytojo dienos proga esu apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Sauliaus 
Skvernelio  padėka 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
http://www.prsc.lt/20-projektai/192-early-childhood-education-building-sustainable-motivation-and-value-paradigm-for-life-ankstyvasis-ugdymas-tvarios-motyvacijos-ir-gyvenimisku-vertybiu-kurimas

