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DARBO PATIRTIS
nuo 2016-04-01 iki dabar

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas

Direktorė
Palangos moksleivių klubas, Vasario 16-osios 6, Palanga, LT-00129
Įstaigos valdymas ir administravimas, veiklos planavimas bei priežiūra, kokybės užtikrinimas ir
stebėsena; bendradarbiavimo ryšių su socialiniais partneriais užmezgimas bei plėtojimas.

nuo 2008-09-01 iki dabar

Informacinių technologijų dėstytoja, lektorė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės gatvė 1, Klaipėda, LT-91274.
Informacinių technologijų dalyko dėstymas, ugdymo proceso organizavimas, kontrolė, analizė.

nuo 2013-01-02 iki 2016-03-31

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas

Karjeros konsultantė
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų g. 1B, Vilnius, LT-09101.
profesinio orientavimo paslaugų teikimo mokyklose valdymas ir administravimas, kokybės užtikrinimas
ir stebėsena; dalykinės, metodinės bei organizacinės pagalbos teikimas karjeros specialistams,
mokyklų bendruomenėms, karjeros paslaugų plėtojimas, bendradarbiavimo ryšių su įmonėmis,
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis užmezgimas bei plėtojimas.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas

nuo 2002-09-01 iki 2012-12-19

Informacinių technologijų profesijos mokytoja, metodininkė
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Janonio 13, Klaipėda, LT-92238.
Informacinių technologijų dalyko dėstymas, taikomųjų programų taikymo galimybės versle; ugdymo
proceso organizavimas, kontrolė, analizė.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas

nuo 2002-09-01 iki 2012-12-19

Personalo vadovė
UAB „Gikdelta“, Dubysos 62, Klaipėda, LT-94107.
Įstaigos personalo ir darbo santykių reikalų tvarkymas, personalo dokumentų, .duomenų bazės
tvarkymas, darbo aplinkos „klimato“ tyrimų organizavimas bei duomenų analizė.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Administravimas

nuo 2007-06-01 – 2007-12-21

IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programos
konsultantė
Švietimo informacinių technologijų centras, Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius.
Profesinių mokyklų pedagoginio personalo informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ugdymo
procese konsultavimas nuotoliniu būdu, mokymas dirbti mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis
virtualioje aplinkoje „Moodle“.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas

nuo 2002-03-01 – 2002-09-01

Vadybininkė
K. Vitkaus individuali įmonė, Baldų parduotuvė „Ąžuolas“.
Įvairių dokumentų ruošimas, registracija, finansinės operacijos, darbas su klientais: aptarnavimas bei
klientų problemų sprendimas).
Veiklos sritis arba ūkio šaka Prekyba
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Nuo 2013 iki 2015

Vadybos magistras
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius LT-01129
Strateginis švietimo organizacijos valdymas, inovatyvių švietimo projektų valdymas,
Lyderystė švietimo organizacijų žmogiškųjų išteklių valdyme, Kokybės vadyba
švietimo organizacijoje, Ugdantis vadovavimas ir konsultavimas

Nuo 2006 iki 2008

Edukologijos magistras
Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, S. Neries g. 5, LT-92227, Klaipėda
Karjeros projektavimo metodikos, konsultavimas, naujausios profesinio orientavimo informacijos
valdymas

Nuo 2001 iki 2003

Informacinių technologijų mokytoja
Klaipėdos universitetas, Tęstinių studijų institutas, Sportininkų g. 13, LT-92257, Klaipėda
Programavimas ir algoritmavimas, skaitmeninė informacija ir jos tvarkymas, duomenų bazės.

Nuo 1995 iki 1998

Edukologijos bakalauras
Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, S. Neries g. 5, LT-92227, Klaipėda
Vaikystės pedagogika, mokomųjų dalykų metodikos, psichologija.

Nuo 1992 iki 1995

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja (su teise dirbti pradinių klasių
mokytoja)
Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla, Dariaus ir Girėno 8, LT-92221, Klaipėda
Vaikystės pedagogika, psichologija, dalykų metodikos.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių k.

Kitos kalbos

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų kalba

B2

C1

B2

B2

B1

Rusų kalba

C1

C1

C1

C1

B2

Bendravimo gebėjimai
Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai
Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai
Darbo kompiuteriu gebėjimai
Kiti gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas
PAPILDOMA INFORMACIJA
Projektai

Konferencijos
Seminarai
Narystės
Pažymėjimai

Puikiai gebu bendrauti, dirbti komandoje, išlavintas empatiškumas
Dirbant įvairiose įstaigose su žmonėmis išlavinti organizaciniai, vadovavimo gebėjimai, organizuojami
renginiai, veiklos, koordinuojamas grupių darbas
Vedant seminarus, paskaitas, pamokas, konsultuojant įvaldyti oratoriškumo, auditorijos valdymo,
diskusijų organizavimo, analitiniai gebėjimai
Operacinės sistemos: Windows, Mac OS; taikomieji programiniai paketai Microsoft Office, Open Office,
Kiti programiniai paketai: Abbyy Fine Reader, Flash MX 2004, Adobe Photoshop, Final Cut Pro, SPSS
17,0, Interneto naršyklės - Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari, Chrome. ir kt.
Domiuosi psichologija, koučingu, lyderyste, kelionėmis.
B kategorija
Valstybinis projektas „IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa.“;
Leonardo da Vinci projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0345 „Profesinio mokymo
individualizavimo ir diferencijavimo patirtis ES šalyse“;
Studijų programų atnaujinimas Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų ir pedagogikos
fakultetuose SFMIS nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-069
Organizuotos konferencijos: Ugdymo karjerai sistemos įgyvendinimas mokykloje: patirtis ir
perspektyvos“; „Ugdymo karjerai patirtį kuriame šiandien“
Parengtos 7 autorinės seminarų programos, vesti seminarai
Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos Linma narė
ECDL 7 moduliai, Edukacinės IKT kompetencijos lektoriaus, Švietimo konsultanto, mokytojo
metodininko atestacijos pažymėjimai
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