GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
VITALIJA
Pavardė

VITKAUSKIENĖ

Gimimo data

1971-07-27

Telefonas (-ai)

867006870

El. paštas (-ai)

vitalijabent@gmail.com
Žemaitės g. 21, Ūdrijos kaimas, Alytaus

Adresas (-ai)

rajonas

PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
1993-09-28 –
Alytaus r.
1994-08-31
Krokialaukio vid.
mokykla
1994-09-01 –
Alytaus r. Ūdrijos
2005-02-28
pagrindinė
mokykla
2001-09-01 –
Alytaus r. Ūdrijos
2005-02-28
pagrindinė
mokykla

2005-03-012015-05-14

Nuo 2015-05-15

Alytaus r. Ūdrijos
pagrindinė
mokykla
(nuo 2015-09-01
Ūdrijos mokykla –
daugiafunkcis
centras)
Alytaus lopšelisdarželis „Du
gaideliai“

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
VPU, 1989 m. – 1996 m.
KTU, 2006 m. – 2008 m.

Pareigos
Matematikos
mokytoja

Veiklos aprašymas
Matematikos mokytoja 7-12 klasėse.

Matematikos
mokytoja

Matematikos mokytoja 5-10 klasėse,
jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė,
klasės auklėtoja.
Koordinuotos veiklos sritys: spec.
poreikių mokinių ugdymas, neformalus
ugdymas, statistinių ataskaitų
rengimas, tvarkaraščių sudarymas,
mokinių savivalda, bendradarbiavimas
su vietos bendruomene.
Numatyti, planuoti, koordinuoti,
organizuoti ir kontroliuoti mokyklos
veiklą, kad būtų užtikrintas jos
nuostatuose numatytų tikslų,
suformuluotų uždavinių, numatytų
funkcijų ir kitų veiklos sričių vykdymas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Direktorė

Direktorė

Numatyti, planuoti, koordinuoti,
organizuoti ir kontroliuoti lopšeliodarželio veiklą, kad būtų užtikrintas jo
nuostatuose numatytų tikslų,
suformuluotų uždavinių, numatytų
funkcijų ir kitų veiklos sričių vykdymas.

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Bendrojo lavinimo mokyklos matematikos mokytojos
kvalifikacija
Informatikos inžinerijos magistro laipsnis

2
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
Anglų
B1
B1
B1
B1
Rusų
C1
C1
C1
C1
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas,
profesionalas).
Dirbu visomis Microsoft Office programomis.
Kita informacija.
Baigiau andragogo praktiko kursus, „Lyderių laikas 3“ neformaliosios švietimo lyderystės
programos modulį „Lyderio santykis su kitais“, turiu patirties rengiant ir įgyvendinant projektus,
susijusius su švietimu, kaimo bendruomenės veikla. Turiu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
2002 m. – 2006 m
Visuomeninė organizacija „Želmuo“ vadovė (kaimo bendruomenė)
Nuo 2006 m.
Visuomeninės organizacijos „Želmuo“ tarybos narė
POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Patinka skaityti detektyvus, žvejoti, keliauti.

Vitalija Vitkauskienė

