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PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2012 

vasario mėn. iki 

dabar 

Alytaus Likiškėlių 

pagrindinė 

mokykla 

Neformaliojo 

švietimo ir 

pagalbos 

mokiniui skyriaus 

vedėja 

Ugdymo plano parengimo 

koordinavimas ir įgyvendinimo 

organizavimas. Neformaliojo 

švietimo programos įgyvendinimo 

koordinavimas, mokytojų veiklos 

priežiūros vykdymas. Neformaliojo 

švietimo užsiėmimų tvarkaraščio 

sudarymas. Darbas grupėje, ruošiant 

mokyklos strateginį planą bei metinę 

veiklos programą. Įsakymų 

rengimas. Pagalbos mokiniui 

specialistų darbo koordinavimas ir 

priežiūra. Projektų rengimas ir 

koordinavimas. Mokinių ir 

darbuotojų elektroninio bilieto 

sistemos administravimas. 

Elektroninio laikraščio leidybos 

administravimas.  

Nuo 2008 

rugsėjo mėn. iki  

2012 sausio 

mėn. 

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

Prancūzų kalbos 

mokytoja, 

bibliotekininkė-

profesijos 

patarėja, projektų 

vadovė. 

Mokinių ugdymas ir priežiūra. 

Orientavimas karjerai. Elektroninio 

laikraščio leidybos administravimas. 

Projektų rengimas ir koordinavimas. 

Nuo 1988 

rugsėjo mėn. iki 

2008 rugsėjo 

mėn. 

 

 

Alytaus 

,,Volungės‘‘ 

vidurinė mokykla 

Prancūzų kalbos 

mokytoja 

metodininkė 

Mokinių ugdymas ir priežiūra. 

Ugdymo turinio diferencijavimas bei 

jo individualizavimas. Nuolatinis 

veiklos tobulinimas pagal kintančius 

mokinių ugdymo(si) poreikius. 

Dalyvavimas pasiekimų patikrinimų, 

egzaminų organizavimo, vykdymo ir 

vertinimo komisijose, įvairiuose 

miesto, respublikiniuose bei 

tarptautiniuose projektuose, 

olimpiadose, konkursuose.  

mailto:rasa.naujaliene@gmail.com


Nuo 1995 m. iki 

1998 m. 

Alytaus apskrities 

viršininko 

administracija 

Švietimo ir 

socialinių 

reikalų 

departamento 

vyriausioji 

inspektorė 

Alytaus apskričiai skirtų uždavinių 

bei švietimo stebėsenai reikalingų 

darbų. įgyvendinimas. Prašymų, 

pareiškimų, skundų, siūlymų tyrimas, 

nagrinėjimas, nustatytų pažeidimų 

analizavimas bei priemonių 

pažeidimų prevencijai numatymas.. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus Valstybinis Pedagoginis 

universitetas, 1978-1982 m.   

Gautas aukštojo mokslo diplomas, suteikta prancūzų kalbos 

mokytojos kvalifikacija.  

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl 

studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, 

prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms   

2002 m. balandžio 26 d. Nr. 754 prilyginta magistro laipsniui.  

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – Lietuvių  

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Prancūzų  Puikiai Puikiai Puikiai Puikiai 

Rusų  Puikiai Labai gerai Labai gerai Gerai 

Anglų Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai 

Lenkų Gerai Patenkinamai Gerai Prastai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas). 

Gerai moku naudotis Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer), 

programomis, kompiuterinėmis metodinėmis ugdymo priemonėmis. Direktoriaus įsakymu 

koordinuoju EMP (elektroninio mokinio pažymėjimo) sistemos diegimą mokykloje, administruoju 

mokykloje leidžiamą elektroninį laikraštį. 

2011-06-13 ECDL Start pažymėjimas, o 2011-06-29 ECDL Certifikatas 

2012 gegužė-birželis ,,Sėkmingas informacinių ir ryšių technologijų taikymas darbe, 80 val; 

2011-04 ,,Švietimas ir informacinės technologijos tavo karjerai‘‘ 

2011-09 ,,TOOL TIPLS padeda suprasti pasaulį‘‘ 

2010-03 „Mokymosi metodinės medžiagos ruošimas ir talpinimas į virtualią mokymosi aplinką 

MOODLE“, Alytaus profesinio rengimo centras, 6 val; 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – Antroji vadybinė  

Vadovavimo patirtis  – 10 metų. 

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė. 

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) –  

B, C ir D kategorijų vairuotojo pažymėjimai. 

Anglų kalbos mokėjimo pažymėjimas. 

Lietuvos Gidų gildijos gido ir kelionių vadovo  pažymėjimai. 

 

 

 



NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

Nuo 1996 iki dabar Lietuvos gidų gildijos narė 

Nuo 1994 iki dabar Asociacijos Lietuva-Prancūzija narė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų) 

 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2015 m. ,,Mokyklos vadovo finansinis raštingumas“  Mokyklų tobulinimo centras, 6 val; 

2015 m. ,,Erasmus + finansavimo galimybės“    2015 gegužė-biržželis, Nuotoliniai kursai 

Canvas Network; gautas „Youthpass“ ir 8 

kompetencijų ženkliukus.  

2015 m. ,,Mokymo(si) tinklo valdymas geresniam 

mokymui(si)“  

2015m birželis-rugpjūtis, nuotoliniai kursai 

Canvas Network;  

2015 m. „Poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams galimybės 

mokykloje“ 

2015-10-09, 8 val., Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras; 

2015 m. „Viešųjų pirkimų pataisos ir praktika 2015-

2016 m.“ 

2015-10-19, 6 val., Alytaus rajono švietimo 

centras;  

2015 m. ,,Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

panaudojimas švietimo įstaigose“ 

2015-02-23, 6 val., UAB „Žinių centras“;  

2014 m. „Švietimo vadybos kultūros kaitos 

priežastys ir uždaviniai“ 

2014-04-08, 32 val., Kauno pedagogų 

tobulinimo centras;  

 

2014 m. Kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Mokyklos vadybos pagrindai“; 

2014-04-08, 200 val., Kauno pedagogų 

tobulinimo centras; 

2014 m. „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų 

lietuvių kalbos kultūros mokymo 

programa“, 

2014-02-27, 22 val., Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras; 

2014 m. „Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų 

valdymas“  

2014-02-28, 40 val., Kauno pedagogų 

tobulinimo centras;  

2014 m. „Švietimo politika ir mokyklos strategijos 

kūrimas, strateginio plano kūrimas ir 

įgyvendinimas“ 

2014-04-08, 32 val., Kauno pedagogų 

tobulinimo centras;  

2014 m. „Ugdymo proceso valdymas“ 2014-01-23, 32 val., Kauno pedagogų 

tobulinimo centras; 

2014 m. „Protų nutekėjimas ir žinių perdavimas 

stiprinant inovacijas“ 

2014-03-28, 4 val., Europos Sąjungos 

INTERREG IVC, VšĮ Nemuno 

euroregionas;  

2014 m. Seminaras „Sėkmingos mokyklos 

samprata“ 

2014-03-14, 16 val., Kauno pedagogų 

tobulinimo centras;  

2013 m. „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos 

sukūrimas ir įdiegimas“ 

2013-05-16, 8 val., Alytaus kolegija; 

 



2013 m. Seminaras „Vadovavimas mokytojams“ iš 

ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: 

problemos, jų sprendimas ir priemonės“ 

2013-10-23, 6 val.,  Mokyklų tobulinimo 

centras; 

2013 m. „Lyderių laikas“ seminaras „Visuomeninis 

intelektas“, „Minties galia. Pakeiskite 

mąstymą, pakeisite gyvenimą“ 

2013-11-19, 6 val., Alytaus rajono 

švietimo ir pedagoginės pagalbos 

centras; 

2013 m. „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės 

plėtra‘‘ seminaras „Savivaldybės 

administracijos vaiko gerovės komisijos 

veiklos optimizavimo galimybės, 

organizuojant pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ 

2013-10-28, 8 val., Leidyklos ,,Šviesa’’ 

mokymo centras;  

2013 m. „Pagrindinės mokyklos mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas, inovacijų paieškos 

organizuojant pagalbą autizmo spektro 

sutrikimų turintiems vaikams“ 

2013-11-15, 16 val., Alytaus miesto 

pedagoginė-psichologinė tarnyba;  

2013 m. „Ugdymo dvasingumas“  2013-11-12, 6 val., Alytaus rajono 

švietimo ir pedagoginės psichologinės 

pagalbos centras; 

2013 m. Turizmo renginių vadovų mokymai 2013-02-06, 8 val., UAB „SDG“; 

2012 m. „Savižudžių prevencija mokykloje“ 2012-10-10, 8 val., Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras;  

2012 m. LIONS QUEST seminaras „Paauglystės 

kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“  

2012-09-27, 25 val., VšĮ Lions Quest 

Lietuva; 

2012 m. „Atviras kodas: PILIETIS“  2012-03-27 , 12 val., „Neformaliojo 

švietimo asociacija -Jaunimo akademija" 

2012 m. „Socializacija ir kultūrinis dialogas su e-

Twinning programa“  

2012-01-25, 4 val., Švietimo 

informacinių technologijų centras; 

2011 m. „Mokinių karjeros įgūdžių ugdymas“  
2011-04-03, 18 val., Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės kūrybos 

centras; 

2011 m. „Nuo psichotechnikos laboratorijos iki 

išplėtotos orientavimo karjerai sistemos“ 

2011-12-09, 12 val., Vilniaus 

universitetas;  

2010 m. Studijos Prancūzijos Grenoblio 

pedagoginiame -lingvistiniame universitete 

2010 liepos mėn. 80 val; BP 25 -38040 

Grenoble Cedex 9, France; www.u-

grenoble3.fr/cuef ,  

2010 m. „Mokinių profesinis informavimas ir 

technologijos mokslų studijų krypties 

specialybių populiarinimas jaunimo tarpe“ 

2010-03-02, 6 val., Alytaus rajono 

švietimo ir pedagoginės psichologinės 

pagalbos centras; 

2010 m. Stažuotė „Prancūzų kalbos galimybės“ 
2010 balandžio- gegužės mėn. 80 val 

Kanados Kvebeko Sostinės viešbučių 

mokykla. http://www.ehcapitale.qc.ca/. 

2010 m. ir 

2011 m.  

Stažuotės Makedonijoje, „Dvikalbio 

mokymo svarba profesiniame mokyme“ 

2010 birželio-liepos mėn. po 60 val.  

Strugos vasaros universitete 

http://www.ifs.mk/fr/Home/EducationCo

ntent/1541 

2009 m. Stažuotė Bulgarijoje apie pedagoginių ir 

informacinių priemonių panaudojimą 

mokant užsienio kalbos. 

2009 gegužės mėn., 40 val; Sofija; 

Centrinės ir Rytų Europos mokymo 

centras, http://crefeco.org/display.php 

2007 m. Studijos tarptautiniame pedagoginiu 

studiju centre Belc Caene /Prancuzijoje/ - 

2007 liepos mėn. 112 val., Centre 

internationale d’études pédagogiques ; 1, 

avenue Léon-Journault-92318 Sèvres, 

www.ciep.fr 

http://www.u-grenoble3.fr/cuef
http://www.u-grenoble3.fr/cuef
http://www.ehcapitale.qc.ca/
http://www.ifs.mk/fr/Home/EducationContent/1541
http://www.ifs.mk/fr/Home/EducationContent/1541
http://crefeco.org/display.php
http://www.ciep.fr/


2004 m. Studijos Prancūzijoje, Montpelier 

Universitete; 

 

2004 liepos mėn., 50val., IMEF. Espace 

Universitaire Albert Camus. 17bis, 

avenue du Professeur Grasset – 34093 

Montpellier; www.imef.fr,  

2004-

2007 m. 

„Valstybinių brandos egzaminų darbų 

vertinimo kokybė, kriterijai, metodika“ 

2007-09-28, 6 val.; 2005-06-11,  48 val., 

2005-12-08, 14 val., 2006-06-10,  48 

val., 2004-05-26, 8 val.; 2004-06-12, 48 

val., 2004-12-10, 16 val.; Nacionalinis 

egzaminų centras; 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; 

konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate 

parašęs.) 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

Nuo2016-

05 iki 

2016-12 

Projektas „Mokomės ir mokome gyventi 

sveikai“ Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos inicijuotas ir finansuojams 

Jaunimo iniciatyvų projektas. 

Esu projekto iniciatorė ir koordinatorė. 

Projekto tikslas – mokytis bei mokyti 

gyventi sveikai. Esame vieni visoje Pietų 

Lietuvoje turintys VMG (Virtuvės mitų 

griovėjų) klasę. Suprasdami sudėtingas 

jaunimo profesijos pasirinkimo problemas 

bei norėdami ugdyti socialinius įgūdžius, 

projekto veikloje kviečiame dalyvauti ne 

tik mūsų miesto, bet ir kitų Lietuvos 

vietovių jaunimą.  Tikslinis dalyvavimas 

projekte padeda spręsti laisvalaikio 

užimtumo problemas, leidžia susipažinti 

su kulinarijos ar konditerijos paslaptimis, 

skatina sveiką gyvenseną.  

Nuo 

2015-09 

iki dabar 

Esu Olweus patyčių prevencijos 

programos koordinacinio komiteto narė 

bei mokymosi ir supervizijų grupės 

(MSG) vadovė. 

Mokomės, analizuojam patyčių 

problemas, teikiam konstruktyvius 

pasiūlymus patyčių sprendimo 

klausimais; 

Nuo 2013 

liepos 

mėn. iki 

2015 

rugsėjo 

mėn. 

Comenius daugiašalis projektas 

tarptautinis mainų „Vanduo-analizė ir 

panaudojimas“. 

Iniciavau ir koordinavau projektą. 

 

Projekte dalyvavo dešimt ES šalių. Per 2 

projekto metus mokiniai tyrinėjo vandenį 

įvairias aspektais: nustatė ir klasifikavo 

vandens šaltinius jų regione, tyrinėjo 

vandens panaudojimą ir kaip vanduo yra 

saugomas. Mes panaudojame CLIL 

metodą eksperimentiškai tam, kad 

praturtintume mokinių ir mokytojų 

užsienio kalbų žinias. 2015 m. kovo mėn. 

visi partneriai lankėsi mūsų mokykloje. 

Nuo 2015 

rugsėjo 

iki dabar 

Esu Olweus patyčių prevencijos 

programos koordinacinio komiteto narė 

bei mokymosi ir supervizijų grupės 

vadovė, koordinuoju Lions Quest 

programos įgyvendinimą mokykloje; 

Siekiama mažinti patyčių ir kitokio 

asocialaus elgesio apraiškas, vykdyti 

pozityviąją prevenciją, ugdyti asmenybę 

ir formuoti gyvenimo įgūdžius, kelti 

akademinius pasiekimus per socialinį ir 

emocinį ugdymą, skatinti mokymąsi per 

savanorystę. 

http://www.imef.fr/


2016 

kovo-

gegužės 

mėn. 

Alytaus aplinkos apsaugos departamento 

projektas ,,Dzūkijos krašto gamta“. 

Buvau projekto koordinatorė. 

Tiklas-skatinti mylėti gamtą. Mokiniai 

klausėsi paskaitos Alytaus aplinkos 

apsaugos departamente apie Dzūkijos 

krašto gamtą, po to dalyvavo piešinių 

konkurse ,,Dzūkijos krašto gamta“. 

Geriausi darbai buvo atrinkti parodai, šiuo 

metu vykstančiai Alytaus miesto 

savivaldybėje. Vėliau šiais mūsų mokinių 

darbais galės gėrėtis Aplinkos apsaugos 

departamento lankytojai. Piešinių autoriai 

apdovanoti padėkos raštais, kelione po 

Dzūkiją:  

2015 

vasaris 

iki dabar 

Tarptautinis projektas „Lietuvių kalbai 

tiesiamas tiltas Londono link“  
Londono lituanistinio darželio/mokyklos 

„Obelėlė“ direktorė-buvusi mūsų 

mokyklos mokinė. Mūsų tikslas, kad 

Londone gyvenantys mažieji lietuviai kuo 

geriau pažintų Lietuvą. Mažieji Londono 

gyventojai jau du kartus buvo Lietuvoje, 

mūsų mokyklos atstovai lankėsi vieną 

kartą „Obelėlės“ mokyklėlėje. 

Nuo 2013 

iki dabar  

Socialinės atsakomybės projektas „VMG 

mokykla“ Esu  projekto iniciatorė ir 

koordinatorė. 

Tikslas- vaikų sveikatinimas ir 

edukavimas sveikos mitybos klausimais..  

Įkurta VMG klasė, kurioje vykdomi kiti 

projektai. Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas 

moko kulinarijos paslapčių. 

2016  

gegužės 

26 

Mokykloje įkurta „Jaunųjų kulinarų 

studija“.  

Iniciavau Jungtinės veiklos sutarčių 

pasirašymą su partneriais ir rėmėjais.  

Studija pradės veiklą š.m. rugsėjo mėn. 

2013 -

2015 m.  

Tarptautinis projektas-programa 

„Kūrybinės partnerystės“. 

Buvau projekto iniciatorė ir koordinatorė.  

Programos tikslas – praplėsti ir praturtinti 

įprastą mokymosi procesą, ugdyti 

mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. 

Parodyti moksleiviams, kad mokytis gali 

būti įdomu, prasminga. Atskleisti 

mokytojams, kad pamokos gali vykti ne 

tik klasėje, bet ir kitose erdvėse, ir 

įvairiomis nestandartinėmis formomis, 

mokantis skirtingų mokslo sričių vienu 

metu. Pirmaisiais metais su aktoriumi 

P.Tamole pastatėme spektaklį, krį rodėme 

miesto teatre, atraisiais metais su 

profesionale architekte M.Šalnaite 

įrengėme mokykloje „Kūrybiškumo salą“ 

kur vyksta netradicinės pamokos. 

2014-

2015 m. 

Tarptautinis E-Twinning projektas  

„Nacionaliniai ornamentai“ Buvau 

projekto iniciatorė. 

Mokytojai dalijosi patirtimi e-Twinning 

veikloje ir nagrinėjo meninėje kūryboje 

naudojamą ornamentiką. Projektas padėjo 

atskleisti šešių projekte dalyvavusių šalių 

nacionalinių ornamentų tautiškumą ir jų 

specifinius bruožus. Projektas 

apdovanotas e-Twinning kokybės ženklu. 



2015 

gegužės 

20 d. 

Organizavau ir vedžiau respublikinę 

konferenciją „Projektai atveria duris į 

lyderystę ir kūrybiškumą“ 

Tikslas: supažindinti dalyvius su 

mokykloje vykdoma projektine veikla, 

skatinti dalyvauti miesto, šalies bei 

tarptautiniuose projektuose.  

2011-07-

04-08 

Skaičiau pranešimą tarptautinėje 

konferencijoje Makedonijoje „Kalbinių 

kompetencijų vystymas“ 

Tarptautinė Frankofonijos organizacija, 

Struga, Makedonija, 21 val 

2011 m. 

lapkričio 

15 d 

Tarptautinės Frankofonijos Parlamentinės 

Asamblėjos  

24-osios Europos regiono sesijoje LR 

Seime skaičiau pranešimą „Švietimas 

ekonomikos augimui ir darbo vietų 

kūrimui paskatinti“ 

Bendri tikslai yra kultūrų raiškos įvairovė, 

demokratijos ir žmogaus teisių apsauga, 

lyčių lygybė, parlamentinis 

bendradarbiavimas ir jo plėtra. asamblėjos 

dalyvius supažindino su Alytaus 

profesiniame rengimo centre vykdomomis 

veiklomis, IDUKM bei EMILE 

projektais.  

2011 m. 

birželio 

2-4 d. 

Organizavau, moderavau, vertėjavau  ir 

skaičiau pranešimą tarptautinėje 

konferencijoje. „Dvikalbis mokymas 

profesinių ir tarpkultūrinių poreikių 

kontekste“  

Tikslai: pristatyti dvikalbio mokymo 

modelį, pasidalinti dvikalbio mokymo 

patirtimi, aptarti dvikalbio mokymo 

modelio taikymo galimybes ir 

perspektyvas profesiniame mokyme. 

Alytaus PRC 

2011 m 

gegužės 

5-12 d. 

Alytaus PRC pedagogams organizavau 

mokytojo-eksperto iš Kvebeko Sostinės 

viešbučių mokyklos mokymus 

Alytaus PRC, 70 val; Viešbučių ir 

barmenų-padavėjų profesijos mokytojai 

bei visi mokiniai turėjo galimybę 

betarpiškam bendravimui bei patirties 

pasidalijimui. 

2010-04-

26-05-05, 

Pedagoginės stažuotės metu  Kanadoje, 

skaičiau pranešimą atsakingiems Kvebeko 

švietimo darbuotojams bei mokyklų 

vadovams apie dvikalbį mokymą 

Lietuvoje. 

Kanadoje, Kvebeke, Viešbučių ir turizmo 

mokykloje vyko pirmasis susitikimais su 

dvikalbio mokymo partneriais. Suradau 

finansavimą iš Tarptautinės Frankofonijos 

organizacijos būsimoms Alytaus PRC 

mokytojų bei mokinių stažuotėms. 

2009-05- Skaičiau pranešimą „Pedagoginės 

priemonės dirbant dvikalbio mokymo 

klasėse“ 

 

Seminarą organizavo Tarptautinė 

Frankofonijos organizacija, Bulgarija, 

Sofija, 35 val.; Po šių Frankofoninės 

organizacijos organizuotų seminarų buvo 

išleista metodinė medžiaga, esu jos 

bendraautorė; 

2009 

rugsėjis-

2010 

gruodis 

Administravau Comenius projektą 

,,Informacinių technologijų panaudojimas 

rengiant inžinerinės krypties 

darbuotojus‘‘ 

Prancūzijos įmonėse ir Anna Rodier 

licėjuje stažavosi automobilių kėbulų 

remontininko mokymo programos 

mokiniai. Jie ugdė ir tobulino lengvųjų 

automobilių kėbulo remonto įgūdžius, 

gilinosi į technologijas, paremtas IKT 

integracija bei lavino prancūzų 

šnekamosios, profesinės kalbos įgūdžius. 

2007-11 Vertinau metodinės medžiagos konkurso 

apie informacinių technologijų taikymą 

ugdymo procese „Virtuali kelionė 

klasėje“ prancūzų kalbos darbus. 

2007-11-29 sutartis Nr. P5-498  su 

Švietimo informacinių technologijų 

centru 

2006-12-

19 

Skaičiau pranešimą „Elektroninio 

laikraščio galimybės“ 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centre, 6 valandų 



2004-06 Skaičiau pranešimą tarptautiniame 

seminare apie informacinių technologijų 

panaudojimą savo darbe 

Maribore  (Slovėnija) vykusiame 

tarptautiniame pedagogų seminare 

„International IPM Tools“ pristačiau 

Lietuvoje vykdomą projektą „Žodžių 

sodai“ 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

valstybės ir tarptautiniai politiniai, ekonominiai, socialiniai ir teisiniai procesai, profesinė, 

periodinė, grožinė literatūra, įvairi muzika, sportas, kompiuteris. 

 


