
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

VARDAS, PAVARDĖ Eglė Vainikonienė 

 
ADRESAS  

TELEFONAI 

 

 

EL.PAŠTAS 

LYTIS 

GIMIMO DATA 

 

PILIETYBĖ 

 Klevų 1,Šlienava, Kauno rajonas, Lietuva 

8-37 43 00 47 

  

eglevainikoniene@gmail.com 

Moteris 

1976 07 17 
 

Lietuvė 

 

 

 

DARBO PATIRTIS 

   

2015-04-08 – iki dabar              Kauno Montesori mokykla- darželis „Žiburėlis“ - direktoriaus pavaduotoja   

                                                     Ugdymui. 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

 

2013-09-01  - 2015-04-07 

 

2010-09-01 -  2013-08-31   

1998-09-01 -  2010-08-31 

Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla -  direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla - pradinių klasių mokytoja. 

 

 

 

                               2002-2005 
 

                           

                          1998-2001 

 

                           1994-1998 

Vytauto didžiojo universitetas – ugdymo organizavimas.  

Įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. (Nr. 003255) 

 

 

Šiaulių universitetas - pradinio ugdymo pedagogikos  bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. (ŠU Nr. N01093) 

 

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla pradinis ugdymas ir 

krikščioniškoji socialinė pedagogika ir psichologija. (Reg. Nr. 11346) 

Įgyta pradinės mokyklos ir pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos  

kvalifikacija. 

 



 

 

KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMAS 

  

„Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą 

sukūrimas e-švietimo srityje“ 120 val. 2008-10-15 Nr. SFPKE-42. 

Tarptautinė konferencija  „Kartu prieš smurtą. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant smurto prieš 

vaikus prevenciją“ 2014-02-18,19d.  Nr. SD 7393. 

Mokyklos veiklos tobulinimas“ 2014-06-25-28d. APPLE kursai Nr. 086. 

Respublikinėje pradinio ugdymo mokyklų vadovų „Sėkmės aspektai pradinio ugdymo metodų įvairovėje: 

tarptautinė mokyklų patirtis“  KPKC 2015-10-02 d. Nr. AA-1365. 

Mokyklos vadybos pagrindai III sesija  „Ugdymo proceso valdymas“ KPKC 2015-01-19-23d. Nr. VB- 

0088  

Mokyklos vadybos pagrindai IV sesija  „Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas“ KPKC 2015-02-9-

13 d. Nr. VB- 0413 

Mokyklos vadybos pagrindai I sesija  „Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai“ KPKC 

2015-04-10 d. Nr. VB- 0553. 

Mokyklos vadybos pagrindai II sesija  „Švietimo politika ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio 

plano rengimas ir įgyvendinimas“ KPKC 2015-04-30 d. Nr. VB- 0877.  

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnių atpažinimas ir veiklos planavimas“ KPKC 2015-06-12 

d. Nr. AA- 1017. 

„Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“ KPKC 2015-06-23 d. Nr. VB- 1443. 

„Saugios mokyklos kūrimas – patyčių ir smurto prevencija“  KPKC 2016-01-21 d. Nr. SV- 133. 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu  
 

Anglų kalba B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 

                     Rusų kalba B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 

 

BENDRADARBIAVIMO 

GEBĖJIMAI 

 

„Kaip suprasti vaiko elgesį, padėti sau, kaip spręsti problemas, kaip tartis“ 

 KPKC Nr. KM—1282; 

„Mokytojo kaip komunikatoriaus vaidmuo XXIa. komunikacinėje 

kultūroje“ KPKC Nr. KM-590 

„Koučingas – kuo jis gali būti naudingas vadovui ir ugdymo proceso 

tobulinimui“ KPKC Nr. SV 1041. 

 

 

DARBO KOMPIUTERIU 

GEBĖJIMAI 
Bendrosios IT žinios, Windows XP, Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook 

Express, Microsoft Office 365 ir bendravimo programos. 

Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standartą“. 



„Mąstymo mokykla. Šeši pradiniai mąstymo taškai“  KPKC 2016-03-19 Nr. VB- 0496. 

„Ugdymo integravimo, diferencijavimo ir individualizavimo praktinės galimybės“ UAB 

„Šviesa“ mokymo centras 2016-04-305 Nr. 16-2745. 

„Standartizuotų testų rezultatų panaudojimo galimybės pradinių klasių mokinių pasiekimų 

gerinimui“  KPKC 2016-04-04 Nr. AA- 0945. 

„Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“  KPKC 2015-04-04 Nr. VK-272. 

„Montesori pedagoginė sistema modernaus pasaulio kontekste“ KPKC 2016-05-30 Nr. VS- 1356. 

Organizuota paroda „Matematikos paslaptys“ Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. 

„Mokinių pasiekimų ir pagalbos gerinimas bendrojo ugdymo mokykloje. Kovo -11-osios 

gimnazijos patirtis“. KPKC 2016-10-25 Nr. VB- 1115. 

„Vaikų pasiekimų vertinimo praktiniai metodai orientuoti į vaiko pažangą“ Kauno l/d „Spragtukas“ 

pažyma. 

Organizavau seminarą „Netradicinės ugdymo aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ir kompetencijų 

lavinimui M.Montessori ir R.Šteinerio (Valdorfo) darželiuose“ KPKC 2016-12-06 Nr. PA- 914. 

„Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje Ugdymo 

inovacijų centras Šiuolaikinių didaktikų centras 2017-11-16 Nr. 2017-/M -153. 

Organizuoti seminarai: ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjos – vaikų ugdymo proceso 

dalyvės. 2017-05-31 ir 2017-11-28 VŠĮ Trakų švietimo centras pažymos Nr. 52 ir Nr. 170. 

„Pozityvių santykių kultūra, efektyvi komunikacija ir motyvacija“ 2018-01-10 Kauno rajono 

švietimo centras Nr. KP-05617. 

„Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. Koordinuotai teikiamos švietimo 

pagalbos , socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugos“ KPKC 2018-01-12 Nr. PA-24. 

„Rizikos veiksniai. Prevencija ir ankstyvoji intervencija“ KPKC 2018-01-24 Nr. VS-2018-0129. 

Stažuotė „Inovatyvus steam ugdymas Vokietijos mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui“ 2018-

02-19 -23 dienomis KPKC 2018-02-23 Nr. GA-2018-0130. 

Stažuotė Lenkijoje, Čekijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių 

mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ Utenos švietimo centras 2018-10-19 Nr. UŠC-1361. 

Sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Socialinė emocinė sveikata Lietuvos geros mokyklos 

kontekste“ 2018-11-06 Kauno rajono švietimo centras Nr. KP-09203. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA Taip Ne 

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  √ 

„Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su baudžiamuoju įstatymu“ KPKC 

2017-04-04 Nr. PA- 382. 

„Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo rengimo privalomi reikalavimai 

ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 metais“ KPKC 2017-04-14 Nr. LV-2017-0795. 

„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos 

ugdymo įstaigose“ KPKC 2017-06-7,9 Nr. GA-2017-0412. 



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 

 

 √ 

 

2018-11-07 

 

 

 


