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PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2013.01.25 – 

2013.06.30 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

Asistentė 
Dėstytoja, darbas su studentais 

(„Lyderystės“ kursas). 

2010.09.15 – 

2014.11.23 

Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

vidurinė mokykla 

Matematikos ir ekonomikos 

mokytoja 
Mokytoja, darbas vaikais. 

2014.11.24 – 

2016.08.01 

Vilniaus Jono 

Basanavičiaus 

progimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja 

neformaliam ugdymui 

Renginių, akcijų organizavimas, 

neformaliojo ugdymo organizavimas ir 

kontrolė, buhalterinių dokumentų 

tvarkymas (tabeliai). 

2016.08.01 – 

2017.12.01 
VšĮ „Šiaurės licėjus“ Ugdymo vadovė 

Formalaus, neformalaus ir informalaus 

ugdymo organizavimas ir kokybės 

užtikrinimas, renginių organizavimas. 

2017.12.01 – 

2018.08.16 
VšĮ „Šiaurės licėjus“ Plėtros vadovė 

„Šiaurės licėjaus“ filialo atidarymas 

Kauno mieste (patalpų paieška, 

mokyklos pristatymo renginių ir 

konferencijų tėvams organizavimas, 

individualios konsultacijos, mokyklos 

patalpų įruošimas, higienos pasas, 

partnerių ir paslaugų tiekėjų paieška). 

2018.09.11 – dabar  

Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Tarptautinio bakalaureato programų 

(PYP – pradinio ugdymo programa, 

MYP – vidurinio ugdymo programa) 

įgyvendinimo organizavimas ir 

kontrolė. 

 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Lietuvos žemės ūkio universitetas, 

2004 – 2008 m. 

Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  

Diplomas B Nr. 008239, 2008.06.20  

Gento universitetas, Belgija 

2006.09.01 – 2007.02.13 

Semestro studijos užsienio universitete 

Lietuvos žemės ūkio universitetas, 

2008 – 2010 m. 

Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis, 

Diplomas M Nr. 003848, 2010.06.11 

Vytauto Didžiojo universitetas, 

2013 m. 

Pedagogo kvalifikacija, Studijų pažymėjimas SP Nr. 000335, 

2013.06.19 
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KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba(-os) – lietuvių 

Užsienio kalbos  

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

anglų labai gerai labai gerai labai gerai labai gerai 

rusų labai gerai gerai gerai patenkinamai 

prancūzų patenkinamai patenkinamai patenkinamai patenkinamai 

 

Darbas kompiuteriu:  

Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word – įgudęs vartotojas; MS Excel – įgudęs vartotojas; MS 

Power Point – įgudęs vartotojas; Adobe Photoshop – pagrindai; SPSS (PASW Statistics 17) – 

pagrindai). 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas, trukmė Vieta, pažymėjimo numeris  

2011.07.01 
Programos „Ekonomika ir verslas“ dėstymo 

metodikos kursas (57 val.) 

Vilnius (Lietuvos Junior 

Achievement), pažymėjimas Nr. 

110701-03  

2011.07.04-31 

Pedagogikos-psichologijos pagrindai (180 val.): 

· Raidos psicologija. Amžiaus tarpsnių ypatumai, 

patyčių ir nediskriminavimo prevencija (40 val.) 

· Kompetencijų ugdymu grįstas mokymosi 

planavimas ir organizavimas (20 val.) 

· Klasės vadyba (30 val.) 

· Dalyko metodika (70 val.) 

· Vertinimas ir įsivertinimas ugdymo procese (20 

val.) 

Programos „Renkuosi mokyti!“ 

įvadinis kursas, pažymėjimas Nr. 

RM - 0179 

2011.09 - 

2012.01 

ISM mokytojų universitetas (15 val.): 

· Mokytojo vaidmuo kultūros formavime ir 

palaikyme 

· Psichologiniai bendravimo ypatumai grupėje 

· Asmeniniai  finansai: apie paprastus dalykus – 

nepaviršutiniškai, apie sudėtingus – paprastai 

· Kaip mokytis ir mokyti projektinio darbo? 

· Šiuolaikinio lyderio ugdymas  

 ISM universitetas, Kaunas 

2011.12.09 

Stokholmo Aukštoji Ekonomikos Mokykla (SSE 

Riga) ir Lietuvos Junior Achievement  seminaras 

ekonomikos mokytojams  

Ryga (Lietuvos Junior 

Achievement) 

2012.01.06 
Praktiniai kino analizės mokymai bei kūrybinės 

dirbtuvės pedagogams 

Kaunas, pažymėjimas Nr. MIK-

VM-12 

2011.10.17 – 

2012.03.23 

Užsienio kalbos ir dalyko sinergija. Tobulinti 

bendrosios prancūzų kalbos komunikaciniai 

gebėjimai. A2 lygio kompetencija (120 val.) 

Kaunas, pažymėjimo Nr. 12-

98UKC 

2012.04.02 
Jaunųjų mokytojų forumas 2012. Sėkmingo 

mokymosi link (8 val.) 
Kaunas, RM-0292 

2012.04.18 

Kauno miesto mokytojų gerosios patirties 

sklaidos konferencija „Vertinimas ugdant“ (6 

val.) 

Kauno pedagogų kalifikacijos 

centras, pažymėjimas Nr. VB-448 

2012.10.04 

Mokytojų dalykinės užsienio kabos 

komunikacinės kompetencijos tobulinimas 

tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės kontekste (8 

val.) 

Vytauto Didžiojo universitetas, 

Kaunas, pažymėjimas Nr. 12-

379UKC 
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2012.04.09 – 

2012.11.09 

Užsienio kalbos ir dalyko sinergija. Tobulinti 

bendrosios prancūzų kalbos komunikaciniai 

gebėjimai. B1 lygio kompetencija (120 val.) 

Kaunas, pažymėjimo Nr. 12-

448UKC 

2012.12.10 
Invatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo 

procese (8 val.) 

Lietuvos edukologijos universitetas, 

pažymėjimas Nr. 161 

2013.01.31 

2011-2012 m. dalyvavo įgyvendinant Olweus 

patyčių prevencijos pogramą mokykloje ir vedė 

Mokymosi ir supervizijų grupės susirinkimus (44 

val.) 

Specialios pedagogikos ir 

psichologijos centras, pažymėjimas 

Nr. 5ESF5-12.69 

2013.02.12–14 
Paauglystės kryžkėlės: gyvenimo įgūdžių 

ugdymas. LIONS QUEST programa  

Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

vidurinė mokykla 

2013.02.21 – 

03.02 

Pasaulinio švietimo tinklo „Teach For All“, kurio 

narė yra programa „Renkuosi mokyti!“, seminare 

Global Teaching Summit („Pasaulinis mokytojų 

susirinkimas“) ir  „Teach For India“  

organizuojamame seminare  InspirED 

(„Įkvėpimas švietime“) (40 val.) 

Seminaras Delyje (Indija) 

2013.03.15-16 
Pilietinių kompetencijų ugdymo modulis. 

Mokytojų mokymai. 

Druskininkai, pažymėjimas Nr. 

MEP-845 

2013.05.15 

Užsienio kalbos ir dalyko sinergija. Tobulinti 

bendrosios prancūzų kalbos komunikaciniai 

gebėjimai. B1 lygmuo, 2 sesija (30 val.) 

Kaunas, pažymėjimo Nr. 13-

143(2444) 

2013.05.16 

Išorės vertinimas – ugdymo proceso, orientuoto į 

mokinio poreikius, mokyklos tobulinimą, 

vertinimas (6 val.) 

Kaunas, pažymėjimas Nr. 13-3703 

2013.06.10-14 
Medijų, fotografijos ir filmų kūrybos taikymas 

ugdymo procese (30 val.) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, pažymėjimas Nr. BA-1392 

2013.09.16 Ugdymo karjerai integravimo galimybės (6 val.) 
Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, pažymėjimas Nr. SV-1599 

2011.09 - 

2013.05 

Dviejų metų programos „Renkuosi mokyti!“ 

ciklas – kompleksinė pedagogikos ir lyderystės 

programa (256 val.) 

Programa „Renkuosi mokyti!“, 

pažymėjimas Nr. RM - 0436 

2014.03.26 

Tarptautinė konferencija „Bendradarbiavimas, 

kuriant tarptautinę mokinių mokomąją bendrovę“ 

(6 val.) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, pažymėjimas Nr. TI-398 

2014.12.08 
Seminaras „Mokyklos misija – sėkminga vaiko 

ateitis“ (6 val.) 

Pažyma apie dalyvavimą seminare 

Nr. SD-253 

2015 sausio 

19,20,22 ir 23 

dienomis 

Mokyklos vadybos pagrindai III sesija „Ugdymo 

proceso valdymas“ (32 val.) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, pažymėjimas Nr. VB-0085 

2015.03.18 
„Efektyvi renginių organizavimo metodika“ (6 

val.) 

Pažyma apie dalyvavimą seminare 

Nr. (1.18.) V4-422 

2015.11.06 

Konferencija „Inovacijų kultūros ugdymas 

bendradarbiaujant. STEAM: mokykla-mokslas-

verslas“ (5 val.) 

Ugdymo plėtotės centro pažyma 

“Dėl dalyvavimo parodos 

„Mokykla 2015“ renginiuose“, Nr. 

V7-1128(1.17) 

2015.11.06 
Forumo „Inovacijos ir pokyčiai mokykloje“ III 

dalis, skirta ugdymo įstaigų vadovams (1 val.) 

Ugdymo plėtotės centro pažyma 

“Dėl dalyvavimo parodos 

„Mokykla 2015“ renginiuose“, Nr. 

V7-1128(1.17) 

2015.12.10 
Integruotas ugdymas panaudojant edukacines 

aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi (8 val.) 

Šiuolaikinių didaktikų centras, 

pažymėjimas Nr. 4064 

2015.12.28-29 
Mokinių pasiekimų vertinimas formaliajame 

švietime: Lenkijos mokytojo patirtis (40 val.) 

Akmenės rajono jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centras, 

pažymėjimas Nr. 17231 
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 
Data  Projektas, konferencija Veikla, vieta, pažymėjimas 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE, KONFERENCIJOSE 

2012-2013 m. 

m. 

Tarptautinis projektas AIESEC „Jei aš būčiau tu“ Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla 

dalyvavo šiame projekte. Koordinavau jo veiklą 

mokykloje. 

2016 m. ETwining konferenija, Lake Ohrid (Makedonija) Tarptautinių projektų rengimo pagrindai, 

pažintinis parnerių renginys. 

PRANEŠIMAI 

2012.04.18 

Kauno miesto mokytojų gerosios patirties 

sklaidos konferencija „Vertinimas ugdant“ 

pranešimas „Vertinimo struktūra matematikos 

pamokose“  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 

pažymėjimas Nr. VB-448 

2012.05.10 

Kauno miesto ugdymo įstaigų mokytojų 

konferencija „Pagalbos mokytojui sistema ir jos 

tobulinimo kryptys“ pranešimas „Specialiųjų 

poreikių mokinių skatinimas vertinant“  

Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, 

pažyma Nr. PA-613 

2013.04.12 

 „Ugdymas karjerai: iššūkiai ir galimybės“ (5 

val.);  skaitytas pranešimas tema: „Ugdymas 

karjerai šeštos klasės auklėtojo veikoje“ 

Kauno Simono Daukanto vidurinėje mokykla, 

pažyma Nr. PA-432 

2014.02.17 

11-oji matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojų respublikinė metodinė praktinė 

konferencija „Pagalbos mokiniui teikimas 

mokant(is) matematikos/informatikos: galimybės, 

patirtis, perspektyvos“. Parengtas ir pristatytas 

pranešimas „Moderni M.IT pamoka – 8 idėjos, 

kurias privalote išbandyti!“ 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, 

pažymėjimas Nr. 82618 

2015.02.17 

12-oji matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojų respublikinė metodinė praktinė 

konferencija „Matematikos, informacinių 

technologijų mokytojų patirtis ir galimybės, 

siekiant mokinių geresnės mokymo(si) kokybės“. 

Parengtas ir pristatytas pranešimas „12 modernios 

pamokos patarimų be kurių neišsiversi!“ 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, 

pažymėjimas Nr. 91495 

2015.04.02 

Comenius Network ICTways workshop „ICT in 

education process“ skaitytas pranešimas tema: 

„Video and audio tools – the keys of succsess of 

modern lessons“ 

Pažymėjimo Nr. PD V13-38 

STENDINIAI PRANEŠIMAI 

2013.04.12 

 „Ugdymas karjerai: iššūkiai ir galimybės“ 

(5 val.); stendinis pranešimas tema: „Karjeros ir 

verslumo savaitės atgarsiai“ 

Kauno Simono Daukanto vidurinėje mokykla, 

pažyma Nr. PA-432 

STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE 

2012.09.26 
„Vertinimo struktūra matematikos pamokose“ Kauno miesto mokytojų metodinės sklaidos 

leidinys „Vertinimas ugdant" 

2016.03.24 
Respublikinė pradinių klasių mokytojų 

konferencija „Mokymas(is) gamtoje“ (6 val.) 

UAB „Šviesa“ mokymo centras, 

pažymėjimas Nr. 16-1805 

2016.08.26 „Aš ir komanda“ (8 val.) 
„Galimybių arsenalas“ sertifikatas 

S Nr. 3800 

2016.10.21 
Vidiniai ALG mokymai „Derybos praktiškai“ (3 

val.) 
ALG pažymėjimas 

2017.02.17 
Vidiniai ALG mokymai „Grįžtamojo ryšio 

teisingas teikimas ir mokėjimas jį priimti“ (4 val.) 
ALG pažymėjimas 

2017.03.19 
LEG mokymai „Emocinis intelektas – asmeninė 

ir tarpasmeninė lyderystė“ (8 val.) 

Lyderių ekspertų grupės sertifikatas 

LEG_108390 

2018.11.19-23 

24 val. stažuotė Lenkijoje/Čekijoje „Įvairūs 

mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo 

modeliai mokinių mokymosi pažangos 

užtikrinimo srityje“ 

Utenos švietimo centras, 

pažymėjimas Nr. UŠC-1624 
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2012.06.10 

„Specialiųjų poreikių mokinių skatinimas 

vertinant“ 

Kauno miesto ugdymo įstaigų mokytojų 

konferencija „Pagalbos mokytojui sistema ir jos 

tobulinimo kryptys“ leidinys 

2015.02.17 

„12 modernios pamokos patarimų be kurių 

neišsiversi!“ 

12-oji matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojų respublikinė metodinė praktinė 

konferencija „Matematikos, informacinių 

technologijų mokytojų patirtis ir galimybės, 

siekiant mokinių geresnės mokymo(si) kokybės” 

leidinys. 

 

 

Lina Kilčiauskaitė 

2018-09-11 


