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DARBO PATIRTIS 
  

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

2003-09-02 – iki dabar 
 
 

2000-09-01 – 2003-09-01 
 

1986-08-25 – 2000-08-31 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, direktorė 
Bandužių g.4, Klaipėda, e. p. stulpinas@info.lt 
 
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, direktoriaus pavaduotoja 
 
Klaipėdos „Versmės” vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja 

 

2011-12-21 
 

2001-2002 
 
 

1996-06-26 
 

1983-1986 
 

Suteikta pirmoji vadybos kvalifikacinė kategorija 
 
Klaipėdos universitetas. Suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija. Specializuota 
anglų kalbos pradinėje mokykloje studijų programa 
 
Suteikta pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 
 

  

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija 
 

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

  

Bendravimo gebėjimai Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus įgijau: 

▪ dirbdama pedagoginį ir vadybinį darbą; 

▪ bendradarbiaudama Klaipėdos miesto savivaldybės sudarytose darbo grupėse ir komisijose; 

▪ rengdama ir vykdydama projektus; 

▪ rengdama programas ir įgyvendindama stažuotes „Įvairių partnerių bendradarbiavimas vardan 
mokinių mokymosi” Šiaulių miesto savivaldybės ir Ukmergės rajono savivaldybės atstovams 
2014 m.; 

▪ dalyvaudama „Erasmus+” programos projektų „CLIL- atviras langas į mane supantį pasaulį”, 
„Inovatyvus ir atviras mokytojas – sparnai mokinio sėkmei” vykdyme ir rengime; 

▪ dalyvaudama nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3” kūrybinės grupės veikloje; 

▪ organizuodama forumus „Sėkmių dūzgės”, „Sėkmingo pokyčio link”; 

▪ bendradarbiaudama su socialiniais partneriais; 

▪ tobulindamasi kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose; 

▪ dalindamasi įgyta socialinio ir emocinio ugdymo ir kita patirtimi. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu vadovauti švietimo įstaigos bendruomenei organizuodama įstaigos veiklą (vadovauju Klaipėdos 
Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenei. Organizacinius ir vadovavimo gebėjimus tobulinu 
mokymuose, seminaruose). 
▪ Geri planavimo įgūdžiai (kasmet vadovauju darbo grupėms, kuriose rengiami strateginiai, veiklos 

ir ugdymo planai); 
▪ Gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, koordinuoti, reflektuoti (vadovauju Vaiko gerovės 

komisijai, koordinuoju socialinio ir emocinio ugdymo programų vykdymą; koordinavau 2 
respublikinių konferencijų darbo grupių veiklas ir kt.); 

▪ Gebėjimas konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas, rasti kompromisus (išklausiau 
kvalifikacijos tobulinimo seminarus); 

▪ Dokumentų valdymas (išklausiau kvalifikacijos tobulinimo seminarus); 
▪ Pokyčių valdymas (nuo 2006 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje vykdomas 

nuoseklus socialinis ir emocinis ugdymas pagal LIONS QUEST programas „Paauglystės 
kryžkelės” ir „Laikas kartu”); 

▪ Projektų valdymo patirtis (dalyvavau vykdant tarptautinius projektus); 
▪ Finansinis raštingumas (išklausiau kvalifikacijos tobulinimo kursus). 

Pageidaujamoms pareigoms 

reikalingi gebėjimai 

▪ Strateginio švietimo įstaigos valdymo gebėjimai (kasmet vadovauju darbo grupėms, kuriose 
rengiami strateginiai ir veiklos planai, pateikiu Klaipėdos miesto savivaldybės merui vadovo 
veiklos ataskaitą (2018 m., 2019 m. ataskaitos įvertintos „labai gerai”); 

▪ vadovavimo ugdymui ir mokymuisi gebėjimai (vadovavau projekto „Lyderių laikas 3” mokyklos 
darbo grupei. Sutelkta bendruomenė organizavo patyriminės veiklos dienas); 

▪ vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui gebėjimai (kuruoju mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo sritį, pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus sudaromas metinis 
bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas); 

▪ švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo gebėjimai (inicijuoju papildomų išteklių  
pritraukimą; įrengta kapitono L. Stulpino ekspozicija, mokykla – edukacinių erdvių 2018 m. 
konkurso nugalėtoja; už tikslingą ir veiksmingą materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą 
kasmet atsiskaitau Mokyklos tarybai ir Klaipėdos miesto savivaldybos tarybai); 

▪ švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo gebėjimai (sudarytos ir vykdomos 
bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, inicijuoju bendradarbiavimą su jūrinių 
organizacijų atstovais ir mokinių tėvais). 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Gerai moku naudotis Microsoft Office™ (teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių rengimo), ZOOM 
programomis  

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 
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Projektai  

 

 

 

 

Padėkos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdovanojimai 

 

Kursai, seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stažuotės 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavau veiklose vykdant: 

▪ tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „CLIL- atviras langas į mane supantį pasaulį” 2015-2018 m.; 

▪ tarptautinį Erasmus+ KA1 projektą „Inovatyvus ir atviras mokytojas – sparnai mokinio sėkmei” 
2015-2018 m. 

 

▪ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 
skyriaus vedėjos padėka, 2019 m.; 

▪ Klaipėdos miesto savivaldybės mero padėka už aktyvų dalyvavimą, priimant svarbius 
sprendimus švietimo srityje, 2017 m.; 

▪ Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus padėka už bendradarbiavimą ir pasidalijimą patirtimi 
Šilutės rajono mokyklų forume „Mokinio individuali pažanga mokyklų bendradarbiavimo 
galimybių kontekste”, 2017 m.; 

▪ VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktoriaus padėka už bendravimą ir bendradarbiavimą plėtojant 
socialinio ir emocinio ugdymo idėjas, 2016 m.; 

▪ LR Švietimo ir mokslo ministro padėka už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą, 2014 
m.; 

▪ Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dekano padėka už aktyvų 
bendradarbiavimą organizuojant ir vedant atvirą paskaitą aukštųjų mokyklų dėstytojams iš 
Lenkijos ir Turkijos, 2014 m.; 

▪ Klaipėdos miesto mero padėka už kompetentingą vadybinę veiklą, iniciatyvumą, projektinės 
veiklos organizavimą, už jūrinių tradicijų puoselėjimą, 2012 m. 

 

2009 m. Klaipėdos mieste įteikta nominacija „Mokyklos šviesa” 
 

▪ „Vadovo įrankių arsenalas. Kaip būti tikrai geru bei efektyviu vadovu ir kaip pasiekti geriausią 
rezultatą ir išnaudoti galimybes”, Klaipėdos miesto PŠKC 2020-05-15, Nr. 6282; 

▪ Dramblys.lt – „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, naudojant 
Limbinio mokymo(si) metodiką”, Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras 
2020-05-15, Nr. KT3-11-7450; 

▪ „Mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultanto ruošimas”, SEU institutas, VšĮ Lions Quest 
Lietuva 2020-01-20 – 21 d., Nr. SEUI 202008; 

▪ Mokymai mokyklų vaiko gerovės komisijų atstovams. Nacionalinė švietimo agentūra 2020-02-
10, Nr. 4ESF14-779; 

▪ „Motyvacija, savitarpio parama ir konstruktyvus konfliktų sprendimas”, Palangos švietimo 
pagalbos tarnyba 2019-01-24, Nr. 97; 

▪ „Drąsos, tiesos ir žmogiškumo paieškos vadovo darbe”, UAB „Šviesa” mokymo centras 2019-
03-01, Nr. 19-E-731; 

▪ „Etatinio modelio atnaujinimas”, Klaipėdos miesto PŠKC 2019-04-16, Nr. 3345; 
▪ „Patirtinio mokymosi samprata ir teorija”, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras” 2019-05-02; 
▪ Intensyvi programa „Pasirengimas kompetencijų vertinimui ir vadovavimo meistriškumo 

lavinimas”, VŠĮ „Edukateka” 2019-09-03, Nr. MM-53; 
▪ „Etatinio darbo užmokesčio modelio įgyvendinimas. Mokytojų darbo krūvio sandara, metinis 

veiklos vertinimas”, Klaipėdos miesto PŠKC 2019-09-10, Nr. 7229;  
▪ „Agresijos prevencija ir valdymas”, Šiaulių universitetas Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas 

2019-12-17-18, Nr. T-19-0449; 
▪ „Vadovo portretas: scenoje ir užkulisiuose”, UAB „Šviesa” mokymo centras 2018-02-22, Nr. 18-

E-540; 
▪ „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis”, Klaipėdos miesto PŠKC 2018-06-06, Nr. 4728; 
▪ „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais”, Klaipėdos miesto PŠKC 2018-10-25, Nr. 

6920; 
▪ „Lyderiai. Atsakomybės strategija”, Klaipėdos miesto PŠKC 2017-02-14, Nr. 988; 
▪ „Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis”, Lietuvos viešojo 

administravimo institutas 2017-03-03, Nr. R-51596 
 

▪ „Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį 
mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą”, Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnyba 2020-
02-18, Nr. 162; 

▪ „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos 
užtikrinimo srityje Lenkijoje/Čekijoje”, Utenos Švietimo centras 2019-03-25 – 29 d., Nr. UŠC-
537; 

▪ „Mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas, Suomijos mokyklų patirtis”. „Išdrįskime mokytis”, Kauno 
rajono švietimo centras 2017-09-04 – 07 d., Nr. KP-03461; 
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PRIEDAI 
  

 

 

Sertifikatai ▪ Erasmus+ projekto „CLIL- atviras langas į mane supantį pasaulį” Malta 2016-05-21, Suomija 
2016-03-11, Latvija 2018-03-21, Ispanija 2017-05-19 dalyvio sertifikatai;  

▪ “Use of ICT to Support learning and teaching processes Ranging from Pre-School to Adult 
Education”, Lerums municipality (Sweden) 19/05/2014 - 22/05/2014; 

▪ “Competences for 21st Century Schools”, European Schoolnet Academy, Brussels 12 December 
2014; 

▪  “The English Education System”, International Study programmes 04-11/March 2012 
 

 ▪  


