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  TAIKOS 17, RINGAUDAI, KAUNO RAJ.  
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Lytis Moteris | Gimimo data 04/20/1966 | Pilietybė LIETUVOS R.  

 

 
DARBO PATIRTIS 

  
1990 – 2003 m.  Kauno Palemono vidurinė mokykla. Biologijos mokytoja 
2004 – 2015 m. Kauno Palemono vidurinė mokykla. Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
nuo 2015 m. Kauno Palemono gimnazija. Direktorė 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

KAUNO PALEMONO VIDURINĖ MOKYKLA 1984  
VLNIAUS VALSTYBINIS PEDAGOGINIS INSTITUTAS 1990.  
Biologijos mokytojas  
KAUNO VYTAUTO DIŽIOJO UNIVERSITETAS 2004 
Edukologijos magistras 
 
Biologijos mokytoja  - metodininkė (nuo  2003) 
Neformalaus ugdymo Etninės kultūros mokytoja metodininkė (nuo 2011) 
II vadybinė kategorija (nuo 2013) 

 
ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

  
 

 

 

PAREIGOS 
 

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS DIREKTORĖ 

Gimtoji kalba Lietuvių 

 

 
  

Anglų kaba SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas 
B2 

Skaitymas 
B2 

Bendravimas 
žodžiu 

C1 

Informacijos 
pateikimas 

žodžiu 
C1 

B1 

Lenkų kaba B1 B1 B1 B1 0 

Rusų kalba C2 C2 C2 C2 B1 

 
 

Bendravimo gebėjimai Gebu bendrauti ir bendradarbiauti. Gimnazijos veiklos organizavimui suburiu laikinas ir 
ilgalaikes komandas. Suburta puiki gimnazijos administracijos komanda sėkmingi 
koordinuoja gimnazijos ugdymo turinio ir edukacinių erdvių atnaujinimo projektus.  
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Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu rengti ir koordinuoti projektus, dirbti komandoje, mėgstu naujoves, stengiuosi 
jas įgyvendinti savo tiesioginiame darbe.  
1. Parengti ir įgyvendinti įvairių fondų finansuojami projektai: 

▪ ES Socrates fondo Comenius 1.1. mokyklų partnerystės projektas „Ar mes labiau 
panašūs ar skirtingi“ (2004- 2007); 

▪ ES Švietimo mainų paramos fondo Comenius projektas „Paauglių radijas, jaunimo 
bendravimas ir supratimas, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis 
technologijomis“ (2008-2010); 

▪ ES Švietimo mainų paramos fondo Erasmus projektas „Žalioji ekonomika“ (2014-
2016) 

▪  ES Švietimo mainų paramos fondo Erasmus KA101 projektas pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimas IT panaudojimas ugdymo procese (2017)  

▪ Lietuvos kultūros rėmimo fondo projektas „Moksleivių varžytuvės „Tarmių kiemas“ 
(2012) 

▪ Kauno miesto savivaldybės projektas „O iš kur mes susibėgom“ (2013) 

▪ Kauno miesto savivaldybės projektas „Sveiki gyvi, sveteliai“ (2014) 

▪ Lietuvos kultūros tarybos projektas „Senųjų papročių magija. Rudens lygiadienis“ 
(2013) 

▪ Lietuvos kultūros tarybos projektas „Devyniais žalčiukais į dausas“ (2014) 
 

2. Gimnazijoje Įgyvendinami ugdymo organizavimo kaitos projektai  

• Integruoto gamtamokslinio ugdymo 5,6 klasėje diegimas (nuo 2016 m.) 

• Ugdymo organizavimo kaitos projektas „Kokybės krepšelis“ (2022 -2023 m.) 

• I – IV klasių ciklinio ugdymo proceso organizavimas (nuo 2019 m.). 

• Gimnazijos mokinių konsultavimo sistemos įgyvendinimas (nuo 2017 m.) 

• STEAM ugdymo  diegimas PUG-IV klasėse, visu mokomųjų dalykų pamokose. 
(nuo 2020 m.) 

• Projektas „Visos dienos mokykla“ (nuo 2016 m.) 

• Neformalaus švietimo plėtros projektas, įtraukiant tiekėjus iš išorės. Gimnazijoje 
veikia: Kauno 1-os muzikos mokyklos filialas, VŠĮ „Edulandas“, „Būk saugus“, 
neformalaus švietimo įstaigų Kauno tautinės kultūros centro, Kauno A.Žikevičiaus 
saugaus vaiko mokyklos, Kauno sporto mokyklos „Gaja“ būreliai.  

3. Gimnazijoje įgyvendinami pedagoginių darbuotojų kompetencijų tobulinimo 
projektai 

• Pedagogų  komunikavimo, naudojantis TEAMS aplinka, sistemos įdiegimas.  

• Pedagogų „Kolegialaus mokymosi“ sistemos diegimas.  
 

4. 2011 – 2016 m. buvau Lietuvos mokyklų veiklos išorės vertintoja.  

Darbo kompiuteriu gebėjimai Gerai moku naudotis Microsoft Office 365 programa 
 

Kiti gebėjimai Dainavimas, muzikavimas, šokis. 

▪ Nuo 1983 metų esu įvairių folkloro ansamblių dalyvė. 

▪ Nuo 2000 metų vadovauju Kauno Palemono gimnazijos folkloro ansambliui 
„Bitula“ 

▪ Nuo 2013 metų vadovauju folkloro ansambliui „Alda“ 

Vairuotojo pažymėjimas   B kategorija 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 

  
 

 

Apdovanojimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacijos 

Projektai 

 

▪ Esu apdovanota Kauno miesto mero padėkos raštais už sėkmingą vadybinį darbą. 

▪ Esu apdovanota Kauno miesto mero padėkos raštu už ilgametį dalyvavimą folkloro 
ansamblyje „Žaisa“ 

▪ Esu apdovanota Kauno miesto mero padėka už Tarptautinių Comenius projektų 
rengimą ir vykdymą. 

▪ Esu apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu 
už originalios ir inovatyvios ugdymo metodinės priemonės „Senosios lietuvių 
vestuvės“  sukūrimą  

▪ 2012 metais folkloro ansamblis „Bitula“ apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos nominacija “Aukso paukštė”. 

▪ 2013 metais esu apdovanota Kauno miesto savivaldybės nominacija  „Gerumo kristalas“. 

▪ 2018 metais tapau projekto “Metų kaunietė” finalininke, užėmiau 4-ą vietą. 
 

 

▪ Mano vadovaujamas folkloro ansamblis „Bitula“ 2009 metais dalyvavo 
tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje „Na renko“ Zabrecho mieste, Čekijoje, 
2011 metais - Kovo 11-oios renginiuose Briuselio lietuvių bendruomenėje ir 
Euromokykloje, Kovo 8-oiosio renginyje Slawkow mieste Lenkijoje. 2014 metais - 
tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Wellcoming the Alps“ Austrijoje ir „18th 
International Folk Dance Festival” Vengrijoje 2015 m., tarptautiniame folkoro 
fesrivalyje Splite, Kroatija 2016 m., tarptautiniame forlkloro festivalyje Červenyj 
Kostelec, Čekijoje 2017 m.   

▪ 2010-2012 metais dalyvavau tarptautiniame Griundvig projekte „The international 
language of the folkloric dances“ 

▪ 2010 m. parengta ir išleista folkloro ansamblio „Bitula“ kompaktinė plokštelė „Kadu buvo, 
kadu jo“ 

▪ 2013 m. parengta ir išleista folkloro ansamblio „Bitula“ kompaktinė plokštelė „Skrandz 
bitela“ 

▪ Folkloro ansamblio „Bitula“ veikla ne kartą pristatyta televizijos laidoje „Kur Nemunėlis 
teka" ir radijo laidose „Vartai į penkias puses“. 

▪ Gimnaizjos veikla 2022 metais pristatyta LRT relevizijos laidoje „Septynios Kauno dienos“ 

▪ Folkloro ansamblis „Bitula“ sėkmingai dalyvavo 2013-2014 metų televizijos laidoje 
„Duokim garo“, pasiektas pusfinalis. 

▪ Folkloro ansamblis „Bitula“  Kauno ir respublikinių dainų švenčių dalyvis, folkloro 
atlikėjų konkursų „Tramtatutlis“ ir „Patrepsynė“ laureatas.   
 


