GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas

VILMA

Pavardė

MASIONIENĖ

Gimimo data

1969-07-27

Telefonas (-ai)
El. paštas (-ai)

(8-620) 79546
(8-315) 50024
masionienevilma@gmail.com

Adresas (-ai)

Kalnų g. Nr.3, Alytus

Lytis

Moteris

PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo iki
1992-1994

Darbovietė

Pareigos

Veiklos aprašymas

Alytaus 4-oji
vidurinė mokykla

Lietuvių kalbos
mokytoja

1994-2009

Alytaus Piliakalnio
vidurinė mokykla

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2009-2014

Alytaus Piliakalnio
pagrindinė mokykla

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Lietuvių kalbos mokymas 5-12
klasėse, klasės auklėtojos
veikla.
Koordinuotos veiklos sritys:
veiklos planavimas,
pedagoginė priežiūra, klasių
auklėtojų darbo
koordinavimas, mokinių
tarybos, organizacijų veikla,
prevencinė veikla, veiklos
kokybės įsivertinimas,
neformalusis vaikų švietimas,
projektinė veikla, mokinių
maitinimas, sveikatingumo
klausimai, informacijos
teikimas mokyklos svetainei,
direktoriaus pareigų
vykdymas, kai darbe nėra
direktoriaus.
Koordinuotos veiklos sritys:
veiklos planavimas,
pedagoginė priežiūra, klasių
auklėtojų darbo
koordinavimas, mokinių
tarybos, organizacijų veikla,
vadovavimas vaiko gerovės
komisijai, veiklos kokybės

2014-2015

Alytaus Piliakalnio
progimnazija

Neformaliojo
švietimo ir
pagalbos
skyriaus vedėja

2015-2016

Alytaus Piliakalnio
progimnazija

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

įsivertinimas, neformalusis
vaikų švietimas, projektinė
veikla, sveikatingumo
klausimai, informacijos
teikimas mokyklos svetainei,
bendradarbiavimas su Pirmojo
Alytaus bendruomene,
direktoriaus pareigų
vykdymas, kai darbe nėra
direktoriaus.
Koordinuotos veiklos sritys:
veiklos planavimas,
pedagoginė priežiūra, klasių
auklėtojų darbo koordinavimas
mokinių tarybos, organizacijų
veikla, vadovavimas vaiko
gerovės komisijai, pagalbos
mokiniui organizavimas,
veiklos kokybės įsivertinimas,
neformalusis vaikų švietimas,
projektinė veikla,
sveikatingumo klausimai,
informacijos teikimas
mokyklos svetainei,
bendradarbiavimas su Pirmojo
Alytaus bendruomene,
direktoriaus pareigų
vykdymas, kai darbe nėra
direktoriaus.
Koordinuojamos veiklos
sritys: veiklos planavimas,
pamokų tvarkaraščių
sudarymas, ugdymo
organizavimas, pagalbos
mokiniui organizavimas,
dalyvavimas vaiko gerovės
komisijos veikloje, pedagoginė
priežiūra, neformalusis vaikų
švietimas, mokinių tarybos,
organizacijų veikla,
informacijos teikimas mokinių
ir mokytojų duomenų bazei,
statistinių ataskaitų rengimas,
tarifikacijos rengimas,
metodinės veiklos
koordinavimas, elektroninio
dienyno priežiūra, veiklos
kokybės įsivertinimas,
projektinė veikla, klasės
auklėtojų darbo

koordinavimas,
informacijos apie
progimnazijos veiklą teikimas
internetinei svetainei,
direktoriaus pareigų
vykdymas, kai darbe nėra
direktoriaus.
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Vilniaus pedagoginis universitetas
1987-1992

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Aukštojo mokslo diplomas, suteikta
vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos kvalifikacija

KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba.
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
Rusų
Prancūzų

Klausymas
Labai gerai
Patenkinamai

Skaitymas
Labai gerai
Gerai

Kalbėjimas
Labai gerai
Patenkinamai

Rašymas
Gerai
Patenkinamai

Prancūzų kalbos įgūdžius tobulinau edukacinės bendrovės kalbos įgūdžius tobulinau
edukacinės bendrovės „Kalba Lt“ kursuose, šiuo metu mokausi savarankiškai.
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas).
Dirbu su MS Windows, MS Word, MS PowerPoint, Excel, MS Internet Explorer, MS
Outlook Express programomis.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija.
Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – nurodyta.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja.
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos
kvalifikacijos) – AM, B1, B vairuotojo kategorijos
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo-iki)
2011-2015

Organizacija, pareigos/atsakomybės
Pirmojo Alytaus vietos bendruomenė taryba (narė)

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus
per paskutinius 10 metų)
Data
2010 m.

Pavadinimas
„Efektyvus laiko planavimas ir darbų
organizavimas“ (ES projektas „Švietimo įstaigų

Data, trukmė, vieta
Rugsėjo 22-23 d. (16 val.),
Alytaus kolegija

administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir
gebėjimų didinimas“)

2010 m.

2010 m.

2010 m.

2010 m.

„Darbo kodekso taikymo praktiniai
pagrindai“ (ES projektas „Švietimo įstaigų
administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir
gebėjimų didinimas“)
„Komandinio darbo formavimas“ (ES
projektas „Švietimo įstaigų administracinio
personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų
didinimas“)
„Projektų valdymo metodologija“ (ES
projektas „Švietimo įstaigų administracinio
personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų
didinimas“)

„Šiuolaikiniai vadybos ir personalo
motyvavimo metodai“ (ES projektas „Švietimo

2010 m.

įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių
ir gebėjimų didinimas“)
„Raštvedyba vadovams“ (ES projektas
„Švietimo įstaigų administracinio personalo
kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“)

2011 m.

Įvadinis anglų kalbos kursas

2012 m.

„Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas
sprendžiant mokinių elgesio problemas“
„Švietimo įstaigų įvaizdžio formavimas,
bendravimas su žiniasklaida ir
bendradarbiavimo galimybės“
II lygio prancūzų kalbos kursas

2012 m.

2012 m.
2013 m.
2014 m.

2014 m.

2014 m.

Kompiuterinis raštingumas pagal ECDL
Start
„Švietimo portalo „E. Mokykla“ išteklių ir
aplinkos naudojimo galimybės ugdyme“
„Psichologo ir socialinio pedagogo darbo su
elgesio problemų turinčiais vaikais pagalbos
modelis“
„Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos
planavimas ir įsivertinimas“

Rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. (16
val.), Alytaus kolegija
Spalio 7 d. (8 val.), Alytaus
kolegija
Spalio 19-20 d. (16 val.),
Alytaus kolegija
Lapkričio 9-10 d. (16 val.),
Alytaus kolegija
Lapkričio 19,26 (16 val.),
Alytaus kolegija
Lapkričio –gruodžio mėn. (60
val.), VŠĮ Arvydo švietimo ir
mokymo centras
Kovo 13 d. (6 val.), ARŠPPC
Kovo 22 d. (6 val.), Kauno
pedagogų kvalifikacijos
centras
Spalio –gruodžio mėn. (20
val.), Kalba.lt
60 val., Alytaus kolegija
Sausio 2 d. (6 val.), Alytaus
Piliakalnio pagrindinė
mokykla
Balandžio 8 d. (8 val.), APPT

Spalio 15 d. (6 val.), Trakai

2014 m.

2015 m.
2015 m.

2015 m.
2015 m.
2016 m.

„IQES online sistemos galimybės mokytojų
profesinei kompetencijai tobulinti
panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį“
„Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rodikliai“
„Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje:
kompleksinė pagalba vaiko teisių apsaugos
principų kontekste“
„Emocinis intelektas švietimo sistemoje“
„Komandos formavimo elementai ir
lyderystė“
„Mokyklos vadovas – mokymosi vedlys“

Gruodžio 4 d. (6 val.),
ARPPPC
Kovo 26 d. (6 val.), ARŠPPPC
Kovo 23 d. (6 val.) MTC,
Vilnius
Birželio 17 d. (8 val.), LR
Seimas
Lapkričio 17 d. (6 val.),
Alytaus kolegija
Sausio 21 d. (6 val.), MTC,
Vilnius

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

20062007 m.

Socrates Comenius 1 mokyklinis
projektas „Šokis danguje“.

2008 m.

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas
„Pirmasis Alytus – seniausia Alytaus
miesto dalis“.

Vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencijos
nuo 2009 programa.
metų

2010 m.

Tarptautinė sporto turizmo stovykla
Alytus – Opolė Piliakalnio pagrindinėje
mokykloje.

Trumpas aprašymas
(pagrindinis tikslas/tema,
veikla, rezultatai)
Vyko vizitai į Ispaniją, mokiniai ir
mokytojai praplėtė akiratį, įgijo
naujų kompetencijų. Alytaus
aeroklube buvo surengtas aitvarų
festivalis, dalyvavo partneriai iš
Turkijos, Graikijos, Ispanijos.
Mokiniai rinko istorinę medžiagą
apie Pirmojo Alytaus įžymias
vietas, dalyvavo archeologiniuose
kasinėjimuose. Vyko baigiamoji
konferencija „Pirmasis Alytus –
seniausia Alytaus miesto dalis“.
Visa mokyklos bendruomenė
mokosi atpažinti patyčias ir į jas
tinkamai reaguoti. Sumažėjo
patyčių ir smurto atvejų, mokyklai
du kartus suteiktas Olweus
mokyklos vardas (2013-2015,
2015-2017 metams).
Stovykloje dalyvavo jaunuoliai iš
Lenkijos Respublikos ir Alytaus
miesto bendrojo ugdymo mokyklų.
Jiems organizavome ekskursijas po
įžymias Lietuvos vietas ir kitą
kultūrinę bei sportinę veiklą.
Mokiniai susipažino su kitų šalių

2013,
2014,
2015
metai

Alytaus miesto savivaldybės vaikų
ir mokinių veiklos 2014 metų projektas
„Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas
bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių
namais“.

20132015

Comenius daugiašalės mokyklų
partnerystės projektas „Atraskime
paslėptus talentus“.

2015 m.
lapkričio
25gruodžio
10 d.

Projektas „Smurtui – Ne“, skirtas
akcijai „16 aktyvumo dienų prieš
smurtą“.

kultūra, lavino užsienio kalbos
įgūdžius.
Vyksta bendradarbiavimas su
Vilniaus lietuvių namų mokiniais ir
mokytojais mokinių savivaldos
plėtojimo, tautiškumo ir
pilietiškumo ugdymo srityse.
Plečiasi mokinių akiratis, jiems
organizuojamos ekskursijos,
diskusijos ir kt.
Projekto tikslas – padėti jauniems
žmonėms tobulinti kūrybiškumą,
atrasti savo talentus. Vyko
mokytojų ir mokinių vizitai į
Ispaniją, Turkiją, Graikiją.
Vyko diskusijos, pamokėlės
mokiniams ir konferencija
„Smurtinės situacijos mokykloje ir
jų sprendimo būdai“ Alytaus
miesto mokyklų vadovams,
socialiniams pedagogams. Šioje
konferencijoje skaičiau pranešimą
apie patirtį, įgyvendinant Olweus
patyčių prevencijos programą.

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Knygų skaitymas, kelionės, buvimas gamtoje.
PAPILDOMA INFORMACIJA
(Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus
argumentuokite ir detalizuokite.)
Taip
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 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
_________________

Ne
x
x
x

x
x
x

