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PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–
Darbovietė
iki
1994 –
Raseinių meno
2005
mokykla
1996 –
2003
2006 –
2007

Kauno
J.Dobkevičiaus
vidurinė
mokykla
Raseinių meno
mokykla

2001-2010

Lietuvos
muzikos ir
teatro
akademija
Kauno
fakultetas

Nuo 2003lig 2015

Kauno
J.Dobkevičiaus
vidurinė
mokykla

Pareigos

Veiklos aprašymas

fortepijono
mokytoja,
koncertmeisterė
muzikos mokytoja

Individualių fortepijono pamokų vedimas,
koncertinės bei projektinės veiklos
organizavimas

Neformalaus
ugdomojo projekto
vadovė
Muzikos didaktikos
ir dirigavimo
katedros lektorė

Ugdomojo projekto organizavimas, tyrimo
atlikimas rengiant daktaro disertaciją

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui – II
vadybinė kategorija,
mokytoja
metodininkė

Muzikinio ugdymo organizavimas: pamokų
vedimas, renginių ir projektų organizavimas,
vadovavimas mokyklos jaunių chorui

LMA KF valstybinių egzaminų ir stojamųjų
į LMA egzaminų komisijos narė. 2001-2006
m. LMA KF MDD katedroje vadovavau
studentų pedagoginei praktikai. Vedžiau
pedagoginius
seminarus
I
k.
magistrantams,
skaičiau
Specialiosios
muzikos pedagogikos paskaitas II k.
magistrantams, vadovavau bakalaurų mokslo
darbams. 2009-2010 m. rengiau muzikos
didaktikos studijų programas, dirbau
pasirengimo tarptautinio audito vertinimui
darbo grupėje.
Ugdymo organizavimas: ugdymo plano,
metinės veiklos programos, strateginio plano
rengimas ir įgyvendinimas, neformalaus
švietimo, pažintinės veiklos priežiūra,
kultūrinės, projektinės veiklos inicijavimas ir
organizavimas, kryptingo meninio ugdymo
programų kuravimas ir vykdymas, klasės
auklėtojų veiklos, mokinių savivaldos
kuravimas, mokyklos reprezentavimas ir
įvaizdžio formavimas.
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2015-01-06

Kauno
J.Dobkevičiaus
vidurinė
mokykla

Direktorė,
II vadybinė
kategorija

Mokyklos ugdymo proceso užtikrinimas

2015-09-01

Kauno Jurgio
Dobkevičiaus
progimnazija

Direktorė,
II vadybinė
kategorija

Mokyklos ugdymo proceso užtikrinimas

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
1990-1995 – fortepijono
specialybės studijos Kauno
J.Gruodžio konservatorijoje.
1995 – 1999 – Bakalauro studijos
Lietuvos muzikos akademijos
Kauno fakultete

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Įgytas aukštesniojo išsilavinimo diplomas suteikiantis
muzikos mokyklos fortepijono mokytojos, koncertmeisterės
kvalifikaciją.
Suteiktas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pagal pedagogikos
krypties bendrosios muzikos didaktikos studijų bendrojo
lavinimo mokyklos (gimnazijos) muzikos mokytojo
specializacijos programą (kodas: 6182200).

1999 – 2001 - Magistrantūros
studijos Lietuvos muzikos
akademijos Kauno fakultete.

Suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis, pagal pedagogikos
krypties bendrosios muzikos didaktikos studijų bendrojo
lavinimo mokyklos (gimnazijos) muzikos mokytojo
specializacijos programą (kodas: 7182200).

2013 - 2015 Magistrantūros
Suteiktas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis, pagal
studijos ISM universitete, švietimo vadybos krypties švietimo lyderystės programą.
lyderystės studijų programa.
Apgintas magistro baigiamasis darbas: „Vadovavimo stiliaus
ir darbuotojų motyvacijos ryšys švietimo organizacijoje“.
(kodas: 111963319)
KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių
Užsienio kalbos:
Kalba
Klausymas
Labai gerai B2
Anglų
Labai gerai B2
Rusų

Skaitymas
Labai gerai B2
Labai gerai B2

Kalbėjimas
Gerai B2
Gerai B2

Rašymas
Gerai B1
Gerai B1

Darbas kompiuteriu:
Įgytas ECDL vartotojo pažymėjimas, LT VĮ ,,Informacinių technologijų institutas”, 2007-10-29.
Naudoju visas Microsoft Office paketo programas, papildomas dalykines programas Audacity garso
įrašams, video ir garso režisūrai ir k.t. Dirbu MOODLE aplinkoje, administruoju muzikos mokytojų
asociacijos socialinį tinklą. Esu imli naujoms technologijoms.
Lygis – įgudęs vartotojas.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija (suteikta 2010 m., patvirtinta 2015
m.)

3
Vadovavimo patirtis – vadybinis stažas 11 metų: bendrojo lavinimo mokykloje dirbu direktoriaus
pavaduotoja ugdymui. Už vadybinę veiklą 2010 m. esu apdovanota Kauno mero garbės raštu
Mokyklų vadovų pagerbimo šventėje Kauno filharmonijoje, 2011 m. apdovanota mero padėka už
pilietinio ugdymo projektų organizavimą Lietuvos kariuomenės dienos proga Kauno rotušėje.
Kita vadovavimo patirtis įgyta nuo 2001 m. vadovaujant Kauno m. muzikos mokytojų metodiniam
būreliui (12 metų), organizacinė patirtis sukaupta rengiant miesto ir respublikinius renginius:
metodines konferencijas, projektus, Dainuojamosios poezijos festivalius, chorų festivalius ir k.t.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – muzikos mokytoja metodininkė, pedagoginis stažas 20 metų.
2013 metais spalio 7 d. už pedagoginę metodinę veiklą apdovanota Kauno mero garbės raštu
mokytojo dienos pagerbimo šventėje Miesto rotušėje.
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) –
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
 UPC muzikos ugdymo turinio švietimo konsultantė (2008-2011), 2010 m. Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro nominuota ir apdovanota „Metų švietėja“.
 UPC akredituota metodinių priemonių ir vadovėlių vertintoja (2010-2014 m. esu parengusi
7 recenzijas vadovėliams ir metodinėms priemonėms) .
 Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo lyderystės konsultantų rengimo
programos dalyvė – 2014 m. sertifikuota švietimo konsultantė, sritis – procesinis
konsultavimas, personalo valdymas, socialinis dialogas ir viešieji ryšiai.
 UPC Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė, 2016, 2017 m. konsultuotos 6 įstaigos.
 Švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos programos „Kokybiškos lyderytės auginimas“
lektorė, 2014-2017 metais pravesti 5 mokymai mokyklų ir darželių vadovams ir
pretendentams.
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
2001 m. iki
Kauno m. bendrojo lavinimo įstaigų muzikos mokytojų metodinio būrelio
2014 m.
pirmininkė. Vykdoma mokytojų atestacija, organizuojama metodinė veikla,
gerosios patirties sklaida, atviros pamokos, seminarai Kauno mieste, vykdomi
tyrimai, organizuojamos miesto šventės, moksleiviškų chorų festivaliai,
bendradarbiaujama su KPKC ir k.t. Esu miesto dainų švenčių moksleiviškų
chorų perklausų komisijos narė, “Dainų dainelės” II turo vertinimo komisijos
narė, respublikinio tradicinio chorų festivalio “Vilties daina” organizacinio
komiteto narė. Respublikinio Dainuojamosios poezijos konkurso Kauno zonos
turo organizatorė (nuo 2005 m.).
2009 iki dabar
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija – Kauno apskrities pirmininkė.
Dalyvavimas nacionalinio lygmens muzikinio ugdymo metodinėje, tiriamojoje
veikloje; esu bendrųjų muzikos ugdymo 11-12 kl. programų recenzentė,
respublikinių muzikos mokytojų konferencijų organizatorė. Vykdau Lietuvos
muzikos mokytojų asociacijos informacijos sklaidą, dalyvauju LMMA
konkursų dalyvių vertinime.
2008 iki dabar
Esu švietimo konsultantė. Vedu seminarus Kauno apskrityje ir visoje
Lietuvoje per 2008-2013 m. pravesti 23 seminarai atnaujinto ugdymo turinio ir
bendrųjų programų klausimais. Vesti seminarai muzikos mokyklų
mokytojams, bendrojo lavinimo mokytojams, pavaduotojams ugdymo
organizavimo ir mokyklos kultūros klausimais: Kauno m., Kauno raj.,
Jonavos, Ukmergės, Anykščių, Kaišiadorių, Biržų ir k.t. švietimo centruose ir
mokyklose. 2009 m. buvau nominuota „Metų švietėjo“ apdovanojimui Kauno
mieste. 2010 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre suteiktas „Metų
švietėjos“ vardas. Už pedagoginę, vadybinę bei metodinę veiklą esu
apdovanota Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėkomis, Kauno
m. mero padėkomis.

2011 m. iki dabar

2012 m. iki 2016

4
Dalyvauta nacionalinio projekto „Lyderių laikas 2“, o nuo 2017 m.
„Lyderių likas 3“ veikloje. Esu procesinio konsultavimo programos dalyvė,
2014 m. sertifikuota švietimo konsultantė. Esu viena iš Biržų savivaldybės
švietimo lyderystės projekto įgyvendinimo grupės konsultantų: individualiai
konsultuoju mokytojus ir mokyklų vadovus švietimo lyderystės klausimais.
Nuo 2017 m. dalyvauju Kauno savivaldybės perspektyvinės lyderystės
programos rengimo ir įgyvendinimo darbe. 2013 m. ir 2014 m. dalyvavau
nacionaliniuose švietimo lyderystės forumų organizacinėje veikloje:
moderavau atskirų grupių darbą.
Aleksoto vietos bendruomenių tarybos sekretorė. Esu aktyvi Kauno m.
Aleksoto seniūnijos bendruomenių tarybos narė – inicijuoju ir organizuoju
kultūrinius projektus, jungiančius Aleksoto švietimo įstaigas: mokyklas ir
darželius, biblioteką, VDU botanikos sodą, moksleivių aplinkotyros centrą.
2011 m. organizuotas renginys “Mes su Jumis”, skirtas Japonijos mokyklų
mokinių, nukentėjusių nuo cunamio palaikymui; 2012 m.ir 2013 m. 2014,
2015 m. organizuoti kultūriniai projektai “Artima-tolima Japonija”. Su
Aleksoto bendruomene rengiamos socialiai remtinų šeimų vaikų Kalėdinės
eglutės. Dalyvauju rengiant bei svarstant Aleksoto mikrorajono plėtros vizijas,
VBT fondo lėšų skyrimo bei įsisavinimo veiklose.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
Audito kursai „Mokomės vidaus audito“.
2004-04-17 Kursų vadovas Virginijus Mažeika
2004-04-17, (12 val.) KPKC
(pažymėjimo Nr. KM-159)
Seminaras „Švietimo politika ir žmogiškųjų
2007-05-21 (32 val.), KPKC
2007-05-21 išteklių valdymas“. (Pažymėjimo Nr. AM0173)
Seminaras „Projektų rengimas ir valdymas“
2007-10-15
2007-10-15 (12 val.), ŠMM, LJTC
(Pažymėjimo Nr. 662)
2008-11-13 Programa „Pasirengimas atnaujintų
2008-11-13, (60 val.) PPRC, Vilnius
bendrųjų ugdymo turinio programų
diegimui“. PPRC lektorių komanda
(Pažymėjimo Nr. SK 2963)
2008-01-05 Tarptautinis seminaras „ Muzikos ir bendrojo 2008-01-05, (6 val.) ŠMM
lavinimo mokyklų kokybiškas ir kiekybiškai
bendradarbiavimas“. Lektorius Aleksandras
Blume (Vokietija). (Pažymėjimas Nr.5708,
2008-01-05)
2007-2010 Vadybos kursai „Mokyklos vadybos
2010-03-27, (200 val.) KPKC
m.
pagrindai“. (Pažymėjimo Nr.294)
2009-12-16 Vadybos seminaras „Švietimo politika ir 2009-12-16 , (32 val.) KPKC
mokyklos strategijos kūrimas, strateginio
plano rengimas ir įgyvendinimas“. VDU ir
KTU lektorių komanda (Pažymėjimo Nr. AM434)
2010-02-09 Vadybos seminaras „Ugdymo proceso
2010-02-09, (32 val.) KPKC
valdymas“ VDU lektorių komanda.
(Pažymėjimo Nr. AM-040)
2011-10Japonijos fondo stažuotė „Cultural tour
2011 spalio 23- lapkričio 6d., 14
23, 11-06
program for school educators“. Lektoriai iš
dienų, Tokijus, Japonija
Japonijos fondo, užsienio reikalų, švietimo
ministerijų, Tokijo universiteto.

2011-2012
m.
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Anglų kalbos kursai „Užsienio kalbos ir
dalyko sinergija“. Įgyta B1-B2 lygio
kompetencija. (Pažymėjimo Nr. 12-44 VDU
UKC)

2011 m. spalio 17 d. – 2012 m.
kovo 23 d., (150 val. auditorinio ir
50 val. mokymosi virtualioje
moodle aplinkoje). VDU užsienio
kalbų centras
Projekto programoje išklausyti 5
teoriniai moduliai (15 dienų
mokymai), atlikta konsultacinė
praktika Biržų savivaldybėje,
apgintas konsultacinės - projektinės
veiklos darbas.
2013-09-24d. -26 d., (24 val.)
NMVA

2012-2014
m.

Konkurso būdu atrinktų švietimo konsultantų
rengimo programa „Lyderių laikas-2“.
Išklausyti moduliai: „Lyderystės modelis“,
„Procesinis konsultavimas“, „ Švietimo
finansų vadyba“.

2013-0924-26d.

Mokyklų vadovų mokymai fasilitavimo
technika su švietimo lyderystės lektoriais iš
Anglijos pagal NMVA programą „Kokybės
vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo
mokyklose (modelių sukūrimas)“
(Pažymėjimo Nr.62312)

2014 m.

A.Juozaičio „Ugdomojo vadovavimo –
Koučingo pagrindai“.
Lyderių ekspertų grupės mokymai

2014 lapkritis-gruodis
(24 val.) NMVA
60 val., LEG

Tarptautinių projektų vadyba ir
organizavimas
Mokyklos veiklos tobulinimas ir įstaigų
konsultavimas

ESFA, Vilnius

2015-2016
m.
2017 m.
2017 m.

2017 m. 6 mokymų dienos (UPC)

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
Data
2001-1026

2004-0324

2006-0223

Projektas, konferencija
PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE:
Dalyvauta
tarptautinėje
mokslinėje
konferencijoje “XXI amžiaus muzika ir teatras.
Paveldas bei prognozės”. Skaitytas pranešimas
tema: “Fortepijono specialybės pamokų
klausimu”. Vilnius, LMA, 2001-10-26
Dalyvauta mokslinėje metodinėje konferencijoje
“Dorinis moksleivių ugdymas pamokoje ir
popamokinėje veikloje”. Skaitytas pranešimas
tema: “Moksleivių ugdomieji projektai ir
dorinio ugdymo sąsajos”. Vilnius, Saulėtekio
vidurinė mokykla, 2004.03.24
Dalyvauta mokslinėje metodinėje konferencijoje
„Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir
meninių vertybių sąveika”. Skaitytas pranešimas
„Kalendorinės šventės mokykloje taikant
Emociogeninių Vaizdinių Formavimo metodą”
Vilniaus kolegija, 2006-02-23.

Trumpas aprašymas (pagrindinis
tikslas/tema, veikla, rezultatai)
Atliktas ir pristatytas atliktas
tyrimas, skirtas muzikos mokyklų
fortepijono pamokų turinio
tobulinimui
Pranešime apžvelgti ir pristatyti
muzikiniai ugdomieji projektai,
grindžiami autorine
„Emociogeninių vaizdinių“
taikymo metodika.
Pranešimo esmė – pristatyti
formalizuoto muzikos mokyklų
instrumentinio ugdymo turinio
integravimo galimybes su
neformalaus ugdymo metodais,
tautinėmis bei pilietinėmis
vertybėmis.
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2007 m.
gegužės
4-5 d.

2007-1024

2007-1116

2008-0327

2009-1203

Dalyvauta
tarptautinėje
mokslinėje
konferencijoje “Muzikinis ugdymas mokykloje:
tradicijos ir inovacijos”. Skaitytas pranešimas
tema: “Neformalaus muzikinio ugdymo
efektyvinimas meno mokykloje ”. Klaipėda, KU
2007 m. gegužės 4-5 d.
Dalyvauta
muzikos
mokyklų
mokytojų
respublikinėje konferencijoje „Ugdymo turinio
modernizavimas, siekiant ugdymo proceso
patrauklumo ir prieinamumo“. Skaitytas
pranešimas tema: „Muzikinio mąstymo ir
suvokimo skatinimas taikant emociogeninių
vaizdinių metodą“. Kaunas, 2007-10-24
Dalyvauta
tarptautinėje
mokslinėje
konferencijoje “Efektyvaus meninio ugdymo
problemos”. Skaitytas pranešimas tema:
„Mokymo ir auklėjimo sąveika muzikinio
ugdymo procese“. Vilnius, VPU, 2007-11-16
Organizuota
respublikinė
konferencija
„Muzikinis ugdymas švietimo kaitos procese“,
skaitytas pranešimas tema: „Muzikinio ugdymo
modelis nūdienos kontekste: mokymo ir
auklėjimo sąveika“. Kaunas, LMTA KF, 200803-27
Organizuota respublikinė konferencija skirta
LMTA Kauno fakulteto 20-mečiui, kurioje
skaitytas pranešimas tema: „LMTA Kauno
fakulteto absolventų postudijinė veikla“.
Kaunas, LMTA KF, 2009-12-03

2012-1015

Organizuota ir pravesta respublikinė EMILE
mokyklų konferencija “Pagalbos mokiniui
sistema mokykloje” Kauno J.Dobkevičiaus
vidurinėje mokykloje.

2013-0319

Kauno m. mokyklų praktinėje konferencijoje
„Kokia neformaliojo ugdymo veikla įdomi
mokiniams“ skaičiau pranešimą „Neformaliojo
ugdymo formos šiuolaikinėje mokykloje“,
moderavau III grupės pranešimų sekciją, Jaunųjų
turistų centras, 2013-03-19
Dirbau Kauno m. mokyklų konferencijos
„Mokinių ugdymas karjerai: iššūkiai ir
galimybės“ organizacinėje grupėje ir skaičiau
pranešimą „Ugdymas karjerai mokykloje“,
S.Daukanto mokykla, 2013-04-12.
KPKC gerosios patieties sklaidos konferencijų
plenarinio posėdžio moderatorė

2013-0412

2014,
2015

PROJEKTAI:

Tarptautinėje konferencijoje
pristatytas autorinės metodikos
taikymo muzikos mokykloje
tyrimas.
Pranešimas skirtas atskleisti
mokinių muzikinio mąstymo ir
suvokimo skatinimo galimybes,
taikant autorinę metodiką.
Pranešimo turinys grindžiamas
rengiamos daktaro disertacijos
tyrimu.
Tarptautinėje konferencijoje
pristatytas tyrimas atskleidžiantis
muzikinio ugdymo, grindžiamo
vertybiniu auklėjimu galimybes.
Inicijavau ir koordinavau
konferencijos organizavimą, bei
parengiau spaudai konferencijos
pranešimų leidinį „Muzikinis
ugdymas švietimo kaitos procese“.
Konferencijoje pristatytu tyrimu
siekiau atskleisti LMTA Kauno
fakulteto studentų postudijinę
veiklą, kuri yra reikšminga
rengiantis tarptautiniam išoriniam
auditui.
Dirbau konferencijos
organizacinėje grupėje, moderavau
konferencijos plenarinį posėdį,
organizavau ir pravedžiau praktines
veiklas.
Plenariniame posėdyje skaičiau
pranešimą, moderavau sekcijos
darbą.

Plenariniame posėdyje skaičiau
pranešimą, moderavau “Klasių
auklėtojų“ sekcijos darbą.

2007 m

2008 m.

2008 m.

2004-10
mėn.

20102013

2011balandžio,
spalio
mėn.

20122013
20122013

2001-03
2003
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Parengtas ir įgyvendintas ŠMM finansuotas
pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tau,
gimtine!”.
Projekto
fotografijų
paroda
eksponuota KPKC ir PPRC metodinių darbų
parodose, 2007 m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus
vidurinė mokykla.
Parengtas ir įgyvendintas ŠMM finansuotas
pilietinio ir tautinio ugdymo projektas
„Dainuoju Lietuvai”, 2008 m. Kauno Jurgio
Dobkevičiaus vidurinė mokykla.

Projekto
fotografijų
paroda
eksponuota KPKC ir PPRC
metodinių darbų parodose, 2007 m.
Kauno
Jurgio
Dobkevičiaus
vidurinė mokykla.
Įgyvendintas ŠMM finansuotas
projektas kurio metu surengta
kultūrinių renginių, pilietinių
akcijų, bei patriotinės dainos
konkursas.
Mokykloje įsteigtas laisvalaikio
užimtumo centras ir organizuota
plati meninė-kultūrinė laisvalaikio
užimtumo programa

Parengtas ir įgyvendintas ŠMM finansuotas
socializacijos
projektas
„Laisvalaikio
užimtumo ir meninio ugdymo centras“, 2008
m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė
mokykla.
Pristatyti parodai projektinės veiklos pavyzdys - Parengta metodinė medžiaga –
muzikinis projektas “Muzika – žmogaus pedagoginio eksperimento (atlikto
gyvenimo kelyje”, Vilniaus PPRC 2004-10 mėn. Raseinių MM) vaizdinė ir garsinė
medžiaga, muzikiniai projektai, bei
jų aprašymai.
Organizuotas ir ketverius metus įgyvendinamas Mokykloje projekto metu lankosi
Kauno J.Dobkevičiaus vidurinės mokyklos studentai – stažuotojai iš įvairių
tarpkultūrinio pažinimo tarptautinis projektas pasaulio šalių , vedamos integruotas
„Skirtingos kultūros – vienas pasaulis“. užsienio kalbų ir įvairių dalykų
(Diferent
cultures
–
one
world) pamokos, kur pristatomos pasaulio
bendradarbiaujant su
tarptautine studentų kultūros tradicijos, skatinama
organizacija AIESEC. 2010, 2011, 2012, 2013 tolerancija ir tarpkultūrinis
m.
pažinimas.
Kartu su ABC (Aleksoto bendruomenės centru)
organizuotas projektas-akcija „Mes su Jumis“,
skirtas Japonijos mokyklų mokinių, nukentėjusių
nuo cunamio palaikymui. Spalio mėn.
organizuotas Japonijos ambasados padėkos
koncertas su muzikantais iš Japonijos

Surengta mokinių darbų ir
palaikymo laiškų akcija,
organizuotas renginys pristatant
Japonijos kultūrą ir atkreipiant
bendruomenės dėmesį į nelaimės
paliestą Japonijos šalį. Renginyje
dalyvavo Japonijos ambasadorė
Mioko Akashi.
Mokykloje įgyvendintas ŠMM ir ES finansuotas Surengtos 7 integruotos pamokos ir
projektas „AKIM“ (Aukštosios kultūros kūrybinės laboratorijos su žymiais
impulsai mokykloms).
Lietuvos menininkais.
Mokykloje įgyvendintas Kauno savivaldybės Surengtos instrumentų pažinimo
finansuotas projektas „Folkloro laboratorijos“. pamokos ir kūrybinės laboratorijos
su Kauno folkloro grupe
„Bandonija“.
PUBLIKACIJOS:
“Žvilgsnis į XXI a. muzikos pedagogiką” // Parengtas ir išspausdintas straipsnis
“Muzikos barai”, 2001-03, Nr.3, (278)
muzikos pedagoginėmis
aktualijomis
“Fortepijono specialybės pamokų klausimu”// Publikuotas tarptautinės
XXI a. Muzika teatras ir pedagogika// konferencijos pranešimas
Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos
pranešimai.- Vilnius: Margi raštai, 2003.

2005

2008-0603

2013-1219

2014-0912
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Parengtas spaudai straipsnis “Asmeninės
prasmės metodo taikymo galimybės muzikos
pamokoje”
rusų
kalba
(“Возможности
использования личностного смысла на уроке
музыки”). Straipsnis atiduotas spaudai į leidinį
“Азбука музыкального предподования”. –
Москва, 2005.
Publikacija „Inovatyvūs metodai ugdant
pilietiškas ir demokratines vertybes“ //
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos
tinklapis:
http://www.democ.lt/page/26/ (2008-06-03)
Straipsnis „Lyderiu laiko“ svetainėje
„Konsultacijos, kurios veda į sėkmę“
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/lyd
eri-istorijos/projekto-dalyvi-interviu/pokalbiaisu-konsultantais/2586-konsultacijos-kurios-vedaskm (2013-12-19)
Straipsnis „EMILE klasės Kaune“ Kauno m.
savivaldybės svetainėje
http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?1604
044771

Rusijos muzikos pedagogų
bendruomenei pristatytas autorinis
metodas bei magistro darbe atliktas
tyrimas.

Straipsnyje pristatyta Europos
Sąjungos finansuojamo projekto
„Pilietiškumo ir demokratinių
vertybių ugdymas taikant
inovatyvius metodus“ refleksija.
Straipsnyje atskleista procesinio
konsultavimo galimybė

Apžvalgoje pristatytas EMILE
projektas Lietuvoje ir Kauno m.
mokyklose

Veikla plėtojant japonišką kultūrą:
Data

Projektas, konferencija

Trumpas aprašymas (pagrindinis
tikslas/tema, veikla, rezultatai)
Mokinių pagaminti suvenyrai ir
palaikymo atvirukai perduoti
Japonijos ambasadorei p. Mioko
Akshi, kartu pasodinta simbolinė
pušelė „MES SU JUMIS“ šalia
mokyklos, ant Aleksoto kalno.
Koncerte dalyvavo fleitininkė
Machiko Takahashi ir pianistas p.
Motoki Hirai
2011 spalio 23- lapkričio 6d., 14
dienų, Tokijus, Japonija

2011- 04-11

Kauno Aleksoto švietimo įstaigų palaikymo
akcija Japonijos tautai, nukentėjusiai nuo
cunamio

2011 -10- 08

Japonijos ambasados dovana Aleksoto
mokyklų ir darželių mokiniams koncertas ir
japoniškų pasakų muzikinė inscenizacija
Japonijos fondo stažuotė „Cultural tour
program for school educators“. Lektoriai iš
Japonijos fondo, užsienio reikalų, švietimo
ministerijų, Tokijo universiteto.
Tarpkultūrinio pažinimo programa 11-12 kl.
Parengta ir įgyvendinta
mokiniams „Japonijos kultūra ir tradicijos“ tarpkultūrinio pažinimo programa
11-12 kl. mokiniams „Japonijos
kultūra ir tradicijos“ Kauno
J.Dobkevičiaus vidurinėje
mokykloje
Patirties sklaida ir paskaita Kauno J.
Paskaita skaityta Kauno Jurgio
Dobkevičiaus vidurinės mokyklos
Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje
mokytojams „Japonų švietimo sistema ir
kultūriniai aspektai“
Paskaita Kauno miesto mokytojams „Japonų Paskaita skaityta Kauno pedagogų
kvalifikacijos centre
švietimo sistema ir kultūriniai aspektai“
Inicijuoti ir organizuoti mėnesio trukmės 4
Parengtos 4 projektų programos,
projektai „Tolima – artima Japonija“.
organizuoti dalyvių ir lektorių

2011-10-23,
11-06
2011-2012

2011
lapkritis
2012 m.
balandis
2012,
2013,

9
2014,
2015
lapkritis gruodis

2013 m.

Fotografijų paroda „Tolima- artima
Japonija“

2016 -04 - 11 Žemės diena „Aitvarų šventė“ skirta
Japonijos tautai, 2011 m. nukentėjusiai nuo
cunamio.
2017 -03-11

Mokinių tiriamųjų darbų konferencija
„Tolima- artima Japonija“

2017 m.
rugpjūčio
14-18

Tarptautinė mokinių mainų programa ir
stovykla „KAUNAS- YAOTSU“

2017 m.
rugsėjo 7 d.

Sugihara savatės renginiai „Japoniškų
aitvarų festivalis“, HAIKU mokinių darbų
paroda

užsiėmimai, bendradarbiaujant su
Aleksoto seniūnija ir kultūros centru
„TSURU“. Projekto veiklose
kasmet dalyvauja svečiai iš
Japonijos, mokyklų mokiniai,
mokytojai, vietos bendruomenės
nariai. Programoje dalyvavo virš 80
žmonių.
Parengta ir pristatyta Aleksoto
seniūnijoje fotografijų paroda
„Tolima- artima Japonija“
Pagaminta ir paleista virš 150
aitvarų, organizuota šventė Kauno
Jurgio Dobkevičiaus
progimnazijoje.
Kauno Jurgio Dobkevičiaus
progimnazijoje, kartu su partneriais
VDU ASU, Japonijos ambasada
Lietuvoje, KPKC, Kauno
savivaldybės Švietimo skyriumi.
20 Japonijos Yaotsu miesto
mokyklų mokinių priimtišeimose ir
organizuota 5 dienų pažintinė –
edukacinė programa.
Renginiai organziuotis kartus
Japonijos ambasada Lietuvoje ir
VDU ASC

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Kelionės, aktyvus laisvalaikis, kultūriniai renginiai.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą
Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo
įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje
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
Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu
Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu
Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus

Lina Viršilienė
2017-09 -01
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