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GYVENIMO APRAŠYMAS 
 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Vardas  AUŠRA  

 

Pavardė  GLEBAUSKIENĖ 

Gimimo data  1978.03.28 

El. paštas (-ai) ausra.glebauskiene@dobkevicius.lt 

Lytis moteris 

 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: 

nuo–iki 
Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2015-02-

09 iki 

dabar 

Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

vidurinė 

mokykla Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Švietimo ir ugdymo proceso organizavimas, 

ugdymo rezultatų stebėjimas, analizavimas, 

pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimo 

koordinavimas, ugdomųjų veiklų tvarkaraščių 

sudarymas, metodinės tarybos ir mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo darbo grupių koordinavimas, 

IKT naujovių diegimo strategijos ir projektai, 

informacinių sistemų administravimas ir 

koordinavimas;  

2000 – iki 

dabar 
Informacinių 

technologijų 

mokytoja, 

Informacinių technologijų ugdomosios veiklos 

pamokose planavimas, organizavimas, vedimas. 

Integruotų pamokų kurso IT ir (chemija, biologija, 

geografija, istorija, prancūzų, anglų k., matematika, 

verslumas) dalyko pamokų planavimas, 

organizavimas ir vedimas. 

2000 – 

2015 

IKT 

specialistas 

Debesų duomenų valdymo ir raštinės paketo 

Office365 administravimas, e-dienyno 

(www.tamo.lt) administravimas ir konsultavimas 

naudojimo klausimais, mokyklos IKT konsultantas. 

2001 - 

2002 

Vilniaus 

Universitetas 

Kauno 

Humanitarinis 

Fakultetas 

Lektorė 
Darbas su studentais „Programavimo algoritmai“ 

modulio vedimas ir praktiniai užsiėmimai. 
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IŠSILAVINIMAS  

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitetas 

2018 m. -2019 m.  

Įgytas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis, 

pagal vadybos krypties švietimo lyderystės 

programą (kodas ).  

Diplomas Nr. 

Magistrinio darbo tema:„Vadovo autentiškos 

lyderystės įtaka mokytojų vidinei darbo 

motyvacijai“ 

Kauno Technologijos Universitetas  

2006 m.-2007 m. 

Įgytas aukštojo mokslo diplomas su pagyrimu, 

suteikiantis mokytojo profesinė kvalifikaciją, 

pagal edukologijos studijų krypties antrosios 

pakopos pedagogikos studijų (specializacija – 

informatikos mokymas) programą (kodas 

62207S120).  

Diplomas S Nr. 0000748 

Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis 

Fakultetas   

2000 m.-2002 m. 

Suteiktas informatikos magistro kvalifikacinis 

laipsnis, pagal informacijos verslo programą 

(kodas 62109P101) Diplomas M Nr. 0141944  

Specializacija - Verslo informacinės sistemos 

Magistrinio darbo tema - "Mokytojų 

reitingavimas panaudojant neryškių (fuzzy) 

aibių sistemą" 

Kauno Technologijos Universitetas  

1996 m-2000 m. 

Įgytas informatikos mokslo bakalauro laipsnis. 

Diplomas A  Nr. 019883  

Specializacija  - Informacinių sistemų kūrimas 

ir projektavimas. 

Parengtas ir apgintas baigiamasis darbas tema 

„Mokytojų reitingavimo sistema“ 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių 

Užsienio kalbos  

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

anglų labai gerai labai gerai gerai labai gerai 

prancūzų gerai gerai gerai gerai 

rusų puikiai puikiai puikiai gerai 

 

Darbas kompiuteriu: 

Įvairūs raštinės programų paketai (Microsoft visi, Office 365, OpenOffice, LibreOffice), taikomosios 

programos (aSc table, adobe photoshop), informacinės sistemos/bazės (mokinių registras, pedagogų 

registras, ŠVIS - Švietimo valdymo informacinė sistema, STRAPIS - strateginio planavimo sistema, 

IQESonline- mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo įrankiai), operacinės sistemos (MS windows 

visos), programų/svetainių kūrimo įrankiai (Joomla, WordPress, html), virtualios mokymosi aplinkos 

(Moodle, Edmodo). 

Įvaldymo lygis – profesionalas (IT magistro laipsnis). 
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Vadovavimo patirtis – nuo 2015 metų bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. Vadovauju mokyklos įsivertinimo grupei, organizuoju ir koordinuoju mokyklos metodinės 

tarybos ir vidaus kokybės įsivertinimo grupės darbą. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – informacinių technologijų mokytoja metodininkė nuo 2013 m., 

pedagoginis darbo stažas 18 metų. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – B kategorijos vairuotojo 

pažymėjimas 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo - iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2014 m – iki dabar LinMA narė (Lietuvos informatikos mokytojų asociacija) 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

   

2016-10-01/ 

2017-06-15 

Projektas "Šiuolaikinės mokymo(si) 

aplinkos" 

(Pažymėjimo Nr. LD-2017-0399) 

300 ak. val 

2015-04-23 
Lyderių forumas „Sėkmės istorijos“  

(Pažymėjimo Nr. VB-0833) 
2015-04-23, 6 ak. val.  

2017-10-3/5 
"Tarptautinių programų sinergija 

bendrajam ugdymui"  
(Pažymėjimo Nr. 6459) 

2017-10-05, 16 val., Švietimo 

mainų paramos fondas  

2017-2019 
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 

"Švietimo lyderystė" magistrantūros studijos 
2017-2019, ISM, Vilnius 

2015-02-18 

„Individualios mokinių pažangos stebėjimo, 

pokyčių fiksavimo pamokoje ir rezultatų 

analizavimo praktika, siekiant ugdymo 

kokybės” 

(Pažymėjimo Nr. 15-537) 

2015-02-18, 6 val., Leidyklos 

“Šviesa” mokymo centras 

2016-05-09  
„Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje 

organizacijoje“ (Pažymėjimo Nr. VB - 0696) 

2016-05-09, 120 ak. val., 

KPKC, Kaunas 

2015-06-12 
„Mokyklos vadybos pagrindai“  

(Pažymėjimo Nr. MV-548) 

2015-06-12, 4 sesijų, 200 ak. 

val., KPKC 

2014-12-09 
Mokyklos pažangos indentifikavimo, 

pamatavimo ir skatinimo galimybės 
(Pažymėjimo Nr. 004974) 

2014-12-09, 8 val., NMVA, 

Vilnius 

2014-10-

28/29, 

2014-1120/21 

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 

 SFMIS kodas VP1-2,2-ŠMM-02-V-01-009 

Programos „Mokytojų vadybinių 

kompetencijų plėtotė“  mokymai „Kaip 

įgyvendinti savo idėjas? Mokymai 

2014-11-21, 32 ak. val., LEG, 

UPC SMM, Vilnius 
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iniciatyviems mokytojams“ bei 

„Mokymo(-si) aplinkos kūrimas: pagalba 

mokiniui ir mokytojui“ . 

(Pažymėjimo Nr. 2,3,1,2-10-22) 

2014-11-

17/22 

Seminarai:  

„Efektyvus grįžtamasis ryšys. Formuojamasis 

vertinimas vietoj diagnostinio“ 

Grupinis darbas: kas? Kaip? Kada?“ 

Mokausi savaime: kas? Kaip? Kada?“ 

„Psichologiniai bendravimo ypatumai grupėje. 

Šiuolaikinio lyderio ugdymas“ 

2014 m., 6 ak. val., ISM 

universitetas, Kaunas 

2013-05-16 

Išorės vertinimas – ugdymo proceso, 

orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos 

tobulinimą vertinimas 

(Pažymėjimo Nr. 13-3694) 

201-05-21, 6 ak. val., UAB 

„Šviesa“ mokymo centras 

2013-10-28 

Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra (II etapas) metodinė diena 

„Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos“  

(Pažymėjimo Nr. V7-1261(1.17)) 

2013-10-28, 8 ak. val., UPC,  

Vilnius  

2012-04-09 – 

2012-11-09 

Anglų kalbos kursai „  Užsienio kalbos ir 

dalyko sinergija“ Įgyta B2 lygio kompetenciją 

(Pažymėjimo Nr. 12-383UKC) 

2012-11-09, 120 val., VDU 

užsienio kalbų institutas, 

Kaunas 

2011-10-17 – 

2012-03-23 

Užsienio kalbos ir dalyko sinergija. Tobulinti 

bendrosios anglų kalbos komunikaciniai 

gebėjimai ir įgyta B1-B2 lygio kompetencija. 

(Pažymėjimo Nr. 12-31UKC) 

2012-03-23, 120 val., VDU 

užsienio kalbų institutas, 

Kaunas 

2013-01-

23/24 

Seminaras „TVS J 1.5 migravimas į J 2.5 

LITNET serveryje“  

(Pažymėjimas Nr. TI-167) 

2013-01-24, 8 val., KPKC 

2013-12-

11/12/13 

LIONS QUEST seminaras „Paauglystės 

kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“ 

(Pažymėjimas Nr. SAMK 13121306-3696) 

2013-12-13, 25 ak. val.,Kauno 

Jurgio Dobkevičiaus vidurinė 

mokykla 

2014-01/02 

IT vartotojo kvalifikacijos tobulinimo kursas 

„Kompiuterinė grafika: Architektūrinis 

projektavimas“ 

2014-02, 40 ak. val., ITMC 

Vilnius 

2008-12-12 

Mokiausi nuotoliniu būdu, kursai „Internetinis 

projektas su TVS (turinio valdymo sistema)“  

(Pažymėjimas Nr. Nr.TI-1885) 

2008-12-12, 50 val., KPKC 

2013 m. 

Seminaras “Pamoka debesyje. Mokymas ir 

mokymasis su iPAD“ 

(Pažymėjimas Nr. ITMC13/1082)  

2013 m., 5 ak. val., ITMC 

2012-04-18 

Kauno miesto mokytojų gerosios patirties 

sklaidos konferencija „Vertinimas ugdant“  

(Pažymėjimas Nr. VB-448) 

2012-04-18, 6val., KPKC 

2013-10-15 

Langas į ateitį nuotoliniai mokyklų pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo kursai „Saugesnis 

internetas pedagogams“  

(Pažymėjimas  Nr. NV-13-XSSPs1zrqx) 

2013-10-15, 12 val., Vilnius 
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE 

2014-02-17 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo centras 11-toji 

matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų 

respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija „Pagalbos mokiniui 

teikimas mokant(is) 

matematikos/informatikos: 

galimybės, patirtis, perspektyvos“  

pažymėjimas Nr. 82617 

Dalinausi sukaupta patirtimi apie 

integruotą mokymą. Parengtas ir 

pristatytas pranešimas „Moderni 

M.IT pamoka – 8 idėjos, kurias 

privalote išbandyti!“  

2013-10-17 

Kauno miesto informacinių 

technologijų mokytojų visuotinio 

susirinkimas.  

Protokolas Nr. 4 

Skaitytas pranešimas „Kūrybinės 

dirbtuvės – judanti fotografija“ 

Pranešimo medžiaga patalpinta 

Kauno miesto informacinių 

mokytojų metodinėje svetainėje  

www.it.kaunas.lt 

2011-06-28 

Kauno miesto mokytojų 

konferencijoje „Mokinių 

kompetencijų ugdymas“. 

 KPKC pažyma, Nr. PA-1121 

Skaitytas pranešimas tema: 

„Bendrųjų kompetencijų ugdymas 

informacinių technologijų 

pamokose“ 

2006-12-18 

Kauno raj. ir Kauno m. IT 

mokytojų konferencija „IT padeda 

mokyti ir mokytis“ 

 Kauno rajono švietimo centro 

pažyma Nr. R2-290, 

Skaitytas pranešimas tema:  „IT 

integruotos pamokos“. Dalinausi 

gerąja patartimi su Kauno raj. 

Mokytojais. 

  

2014 04 29 

Kauno miesto mokytojų konferencija 

„Sėkminga pamoka. Mokinių ir mokytojų 

įžvalgos ir vizijos“ 

(Pažymėjimas Nr. PA-898)  

2014-04-29, 6 val., KPKC  

2014-02-01 

Praktiniai seminarai: 

„Elektroninis mokinio pažymėjimas – 

moderniai mokyklai“, „Nuotolinio mokymo 

sistemos ir interaktyvios mokymo medžiagos 

rengimas“, „Liberalizuotas programavimas“ 

2014-02-01, 10 ak. val., VDU 

Informatikos fakultetas  

2014-02-18 

Seminaras „Modeliavimas, taikant 

programavimo aplinkas Scratch ir Imagine 

LOGO“ 

(Pažymėjimas Nr. TI–138) 

2014-02-18, 6 val., KPKC 

2014-11-13 

Seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas 

panaudojant tikslinius žaidimus ir robotiką 

mokymosi sunkumus patiriantiems mokiniams“ 

2014-11-13, 10 val., NUTA 

http://www.it.kaunas.lt/
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PROJEKTAI 

2014 m. Profesinės savanorystės projektas 

„KAM TO REIKIA?!“  

Organizavau ir įvykdžiau 4 

projektus mokykloje šiomis 

temomis: E-pamoka iš Airijos 

"Inovuok kaip 

Google"  Įgyvendinta su: Akvilė 

Švolkienė   Investuok 

Lietuvoje  2014-10-02, 0:45 val.  

Laužome stereotipus: kas iš tiesų 

yra IT  Įgyvendinta su: Justas 

Vaškelis   Barclays  2014-05-23, 

0:45 val.  

Saugumas internete  Įgyvendinta 

su: Arūnas Požėra   TEO LT, 

AB  2014-02-26, 0:45 val.  

"Myliu Panda" = žmogaus teisės 

+ saugus internetas  Įgyvendinta 

su: Viktorija 

Bružaitė   Nacionalinis Socialinės 

Integracijos Institutas  2014-02-11, 

0:45 val. 

2013-2014 m.m. Respublikinis projektas 

„Patrauklios informacinių 

technologijų inovacijos kuria 

ateitį„ („PATINKA“) 

Dalyvavau 40 ak. val. 

mokymuose, pagal patvirtintą 

programą  pravestos 52 ak. val. 

kursų mokyklos mokiniams 

„Kompiuterinė grafika: 

Architektūrinis 3D projektavimas“  

2011-2014 m. VDU UKC vykdomas integruoto 

dalyko ir užsienio kalbos 

mokymas (IDUKM) projektas „ 

Užsienio kalbos ir dalyko 

sinergija“ 

Dalyvauju šio veiklose, vedžiau 

anglų kalbos ir IT dalyko 

integruotas pamokas 7 kl. 

2013-2014 m. Tarptautinė LIONS QUEST 

programa 

Dalyvavau kartu su mokyklos 

bendruomene šioje programoje, 

taikiau įgytas žinias darbui su 

aklėjamąja klase. 

2012-2013 m. Tarptautinis projektas AIESEC 

„Jei aš būčiau tu“ 

Dalyvavau šio projekto mokyklos 

veiklose – pamokos vestos kartu 

su užsienio studentais stažuotojais. 

2011-2013m. Tarptautinis projektas OLWEUS Dalyvavau projekto Olweus 

programos įgyvendinime. 

2006 -2007 m. Respublikinis projektas 

„Drąsinkime ateitį“ 

Dalyvavau respublikinio projekto 

„Drąsinkime ateitį“ darbo grupės 

veikloje 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

 
Naujausios IT technologijos ir jų taikymas, fotografija, kelionės, knygos, sportas, kinologija. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA  

 

(Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus argumentuokite ir detalizuokite.) 

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  X 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo 

įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 X 

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 

darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės 

saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos 

kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje 

 X 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  X 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  X 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  X 

 

PRIEDAI 

(Išvardykite kartu su Gyvenimo aprašymu teikiamus dokumentus) 

1. Prašymą dalyvauti konkurse; 

2. Užpildytą pretendento anketą; 

3. Asmens tapatybę, išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijas; 

4. Privalumų sąrašą; 

 

Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.  

Sutinku, kad švietimo įstaigų vadovų atrankos konkurse mano duomenys būtų nagrinėjami ir 

naudojami konkurso tikslams. 

 

  

Parašas .................................  Data ....................................... 

 


