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GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  JURGITA  

 

Pavardė  ZINKIENĖ 

Gimimo data  1976 m. rugsėjo 5 d. 

Telefonas (-ai)  8 5 275 2973 

El. paštas (-ai) direktorius@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt 

Adresas (-ai) Kalvarijų g. 87, LT-08219  Vilnius 

Lytis Moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

1997-03-01 –  

2010-09-01 

Vilniaus Ozo 

vidurinė mokykla 

Lietuvių kalbos 

vyresnioji 

mokytoja 

Lietuvių kalbos dėstymas 5–12 

klasėms, nuotolinių pamokų vedimas, 

vadovavimas klasei, 

renginių organizavimas ir vedimas, 

projektų kūrimas, dalyvavimas 

projektų veikloje. 

2003-04 – 

2010-09 
Vilniaus Ozo 

vidurinė mokykla 

Nuotolinio 

mokymo kurso 

rengėja 

8, 9, 10, 11 ir 12 klasės nuotolinio 

mokymo kurso rengimas,  

dėstymas 8–12 nuotolinėms klasėms 

2005-03-01 – 

2006-03-27 
Vilniaus Ozo 

vidurinė mokykla 

Projekto stebėtoja Projekto „Nuotolinio mokymo(si) 

kursas X–XII klasei“, remiamo LR ir 

iš dalies finansuojamo ES,  projekto 

veiklos stebėsena: projekto 

dokumentacijos, laikaraščių pildymo, 

ataskaitų ir dokumentų ESF rengimas;  

metodinės medžiagos priežiūra, 

vertinimas; projekto sklaida ir 

viešinimas. 

2005-03-01 – 

2007-09-01 
Vilniaus Ozo 

vidurinė mokykla 

Projekto 

koordinatorė 

Comenius 1.1 mokyklinis 

tarptautinis projektas „Min-E-Max“:  

projekto paraiškos kūrimas, 

dokumentų rengimas, projekto veiklų 

vykdymas, projektinių susitikimų, 

mokinių ir mokytojų mainų 

organizavimas, įtraukimas į 

projektinę veiklą.  

2006-03 – 

2007-03 

Vilniaus Ozo 

vidurinė mokykla 

Projekto rengėja Projekto „Nuotolinio mokymo(si) 

kursas VIII–IX klasei“, remiamas 

LR ir iš dalies finansuojamas ES, 

paraiškos parengimas: projekto 

dokumentacijos, sąmatų rengimas, 

ataskaitų ir dokumentų ESF 

rengimas. 

mailto:j.petrauskaite@gmail.com
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2006-03-27 

2009-07-13 

UAB „Šviesa“ Projektų vadovė Lietuvių kalbos vadovėlių, įvairių 

mokymo priemonių leidyba: 

komandos (autoriai, redaktoriai, 

meniniai redaktoriai ir kt.) 

pasirinkimas, vadovavimas ir 

bendradarbiavimas su komanda, 

sėkmingas ir savalaikis projekto 

įgyvendinimas; 

bendradarbiavimas kuriant serijos 

„Šok“ vadovėlių komplektus,  

seminarų vedimas Lietuvos 

pedagogams.  

2009-10-01 –  

2010-01-10 

Vilniaus 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos 

vyresnioji 

mokytoja 

Lietuvių kalbos dėstymas 5–8 

klasėms 

2010-01-14 

iki dabar 

Vilniaus šv. 

Kristoforo 

progimnazija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

lietuvių kalbos 

mokytoja 

ekspertė 

Vadybinis darbas: ugdymo proceso 

planavimas, organizavimas, 

strateginio plano rengimas, ugdymo 

plano rengimas, pedagoginė 

priežiūra; 

lietuvių kalbos dėstymas 5–8 klasėms, 

renginių organizavimas. 

2012-05-15 – 

2015-01-31 

Ugdymo plėtotės 

centras 

Projektas 

„Pagrindinio 

ugdymo pirmojo 

koncentro 5–8 

klasių mokinių 

esminių 

kompetencijų 

ugdymas“ 

 

Veiklos 

„Elektroninio 

ugdymo turinio, 

skirto 

kompetencijoms 

ugdyti, rengimas 

ir leidyba“ 

metodininkė 

„Rašau“, „Skaitau“ ir „Klausau“ 

veiklų mokymosi objektų rinkinių 

rengimas skaitmeninei mokymo(si) 

priemonei „Lietuvių kalba 7–8 

klasėms“ (http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/); rengėjų darbo 

kuriant mokymosi objektus (MO), 

rengiant jų taikymo metodines 

rekomendacijas koordinavimas; 

scenarijų ir parengtų MO vertinimas; 

grįžtamosios informacijos rengėjams 

ir elektroninės leidybos paslaugos 

tiekėjams rengimas; atliktų darbų 

ataskaitų rengimas. 

2014-09-01 – 

2015-06-30 

Nacionalinis 

egzaminų centras 

Projektas 

„Standartizuotų 

mokinių pasiekimų 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

įrankių bendrojo 

lavinimo 

mokykloms 

kūrimas, II etapas“ 

Veiklos 

„Mokyklų, 

savivaldybių 

konsultavimas, 

mokytojų bei 

švietimo 

vadybininkų 

mokymai bei 

metodikų 

parengimas“ 

ekspertė-

mokyklos 

konsultantė 

Projekto pilotinės mokyklos – 

Utenos Krašuonos progimnazijos – ir 

jos komandos konsultavimas; 

Mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimo mokykloje plano ir jo 

įgyvendinimo rekomendacijų 

rengimas bendradarbiaujant su kitais 

veiklos darbuotojais bei Projekto 

mokykla parengia; įvairių mokinių 

pasiekimų tyrimų bei standartizuotų 

testų duomenų analizavimas; atliktų 

darbų ataskaitų rengimas. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi 

laikotarpis 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 

1994–1998 

Humanitarinių mokslų bakalauras ir bendrojo lavinimo 

mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 

1998–2000  

Humanitarinių mokslų magistras ir gimnazijos lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojo kvalifikacija 

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/


 
3 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2000-09-01 – 2002-01-01 

Humanitarinių mokslų doktorantūra, lietuvių kalbotyra 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba – lietuvių kalba 

Užsienio kalbos 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Anglų kalba labai gerai puikiai  labai gerai puikiai 

Rusų kalba labai gerai labai gerai labai gerai labai gerai 

 

Darbas kompiuteriu 

Programos Įvertinimas 

MS Word profesionalas 

MS FrontPage įgudęs vartotojas 

MS PowerPoint profesionalas 

MS Excel profesionalas 

Internet Explorer profesionalas 

ECDL pažymėjimas: 7 moduliai 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antroji vadybos kvalifikacinė kategorija. 

Vadovavimo patirtis – 3 metai projektų vadovė (leidykloje), 6 metai direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui (progimnazijoje). 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – projekto „Lyderių 

laikas 2“ ugdyta švietimo lyderystės konsultantė (sertifikatas, 2014 m.); vairuotojo 

pažymėjimas (B kategorija nuo 1995 metų). 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2010-06 iki dabar Asociacija „Lituanistų sambūris“, narė 

2015-10 iki dabar Vilniaus miesto lietuvių kalbos metodinis būrelis, narė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas, lektorius Trukmė, vieta  

2006-10-27/28 Seminaras „Ugdymo turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas“ (Eglė Pranckūnienė, Marina 

Vildžiūnienė, Elena Motiejūnienė) 

2 dienos, MTC 

2007-02-12/28 Seminaras „Andragogikos pagrindai ir andragoginių 

kompetencijų ugdymas“  

3 dienos, PPRC 

2007-06-08 Seminaras „Suaugusiųjų mokymo(si) pagrindai. Kaip 

parengti ir vesti seminarą“  

6 akad. val., Šiaulių 

miesto savivaldybės 

švietimo centras 

2008-06-17 Seminaras „Ugdymo turinio ir proceso planavimas 

pagal atnaujintas Bendrąsias programas“  

1 diena, MTC 

2010-03-29-31 

2010-05-17-19 

2010-10-25-27 

2011-01-24-26 

Seminarų ciklas  

„Mokyklos vadybos pagrindai“ 

200 akad. val., UPC 



 
4 

2010-10-29 Seminaras „Pamokos uždavinių formulavimas“ 

(Vitalija Dziuričienė) 

12 akad. val., Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

2011-02-23 Seminaras „Efektyvios komandos formavimas“ 

(Vilija Laurinčiukienė) 

6 akad. val., MTC 

2011-03-14 Seminaras „Mokinių pasiekimų vertinimo ir 

pažangos matavimo praktika“ (Audronė 

Šarskuvienė) 

6 akad. val., MTC 

2011-10-26 Seminaras „Kaip efektyviai įtakoti žmones ir aplinką 

komunikacijos priemonėmis“ (Giedrius Drukteinis) 

6 akad. val., VPU PKTI 

2011-12-08 Seminaras „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas“ (Audronė Šarskuvienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2012-06-13–  

2014-01-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-12-16 

2014-01-09 

 

2014-01-22 

Projekto „Lyderių laikas 2“ konsultantų mokymai, 

praktika.  

Bendroji konsultantų rengimo programa. Baigta 

Švietimo  lyderystės konsultantų programa 

Moduliai: 

Konsultavimo teorija ir praktika. Konsultanto 

kompetencijos 

Konsultavimas virtualioje erdvėje 

Konsultavimas ir lyderystė 

Specializuota programa „Finansų valdymas“ 

 

Konsultantų praktika Vilniaus rajono savivaldybėje 

 

 

Konsultantų kompetencijų vertinimas – 

sertifikavimas 

Projektas „Lyderių laikas 

2“ ir Mokyklų tobulinimo 

centras 

 

168 akad. val. 

 

 

 

60 akad. val. 

2012-03-14-16 

2012-03-22-23 

Seminaras „Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“ 

60 akad. val., UPC 

2012-12-11 „Mokyklos veiklos įsivertinimas – mokinių pažangai 

ir organizacijos tobulinimui“ 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2013-01-31 „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, 

atsižvelgiant į jų poreikius“ (Renata Dudzinskienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2013-02-18 „Standartizuotų testų vykdymo ketvirtose ir 

aštuntose klasėse patirtis, mokinių pasiekimų 

vertinimo ir mokymosi kaita. Pasirengimas 2013 

metų mokinių testavimui“ 

4 val., Vilniaus Baltupių 

progimnazija ir 

Nacionalinis egzaminų 

centras 

2013-02-28-03-

01 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2013  

„Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ 

2 dienos, projektas 

„Lyderių laikas 2“ ir ŠAC 

2013-05-24 „Naujos galimybės planuojant mokyklos ugdymo 

turinį 2013–2015 mokslo metais“  

(Audronė Šuminienė) 

6 akad. val., MTC 

2013-06-12-13 Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 

švietimo įstaigų vadovų mokymai 

2 dienos, Ugdymo 

plėtotės centras 

 

 

 

2013-10-28-31 

 

 

2013-12-16-17 

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 
seminarai: 

Programos „Pirmus pedagoginio darbo metus 

dirbančio pedagogo kvalifikacijos tobulinimas“ 

mokymai mokytojams mentoriams „Mentorius – 

pradedančiojo mokytojo talkininkas“ 

Programos „Švietimo įstaigos vadovo kompetencijų, 

susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, 

stiprinimu“ mokymai: 

„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas(is)“ 

(Vitalija Bujanauskienė, Asta Malčiauskienė) 

4 dienos 

32 akad. val. 

 

 

 

 

 

2 dienos 

16 akad. val. 

Ugdymo plėtotės centras 

ir Mokyklų tobulinimo 

centras 
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2013 lapkričio 

mėnuo 
ISM Mokytojų universiteto seminarai: 

„Pokyčių valdymas“; „Nuostatos į pokyčius“; 

„Komunikacija pokyčių metu“; „Ką ir kaip reikėtų 

komunikuoti?“; „Aš – pokyčių lyderis“; „Ar 

mokytojas gali inicijuoti pokyčius“ 

3 dienos 

12 akad. val., ISM  

2013-12-23 „Mokinių motyvavimas mokytis“ (Vega Dikčienė) 8 akad. val., Šiuolaikinių 

inovacijų diegimo ir 

kompetencijų 

ugdymo centras 

2014-02-06 „Viešieji pirkimai: praktinis organizavimas, naujovės 

2014 metais, teismų praktikos apžvalga, dažniausios 

perkančiųjų organizacijų daromos klaidos“ 

8 akad. val. 

Ekonomikos mokymo 

centras 

2014-03-06-07 Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2014 

„Lietuvos kryptis → sėkmingas mokymasis“ 

2 dienos, projektas 

„Lyderių laikas 2“ ir 

Švietimo aprūpinimo 

centras 

2014-03-06 Baigta Švietimo lyderystės konsultantų mokymo 

programa, atlikta konsultavimo praktika ir gautas 

teigiamas konsultavimo kompetencijos įvertinimas – 

KONSULTANTO SERTIFIKATAS 

Projektas „Lyderių laikas 

2“ 

 

 

 

 

2014-03-20-21 

 

2014-03-31 

 

2014-06-26-27 

 

2014-08-20 

 

2015-01-30 

 

 

2015-03-26 

 

 

2015-06-19 

Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo 

lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ 
seminarai: 

„Sprendžiame ugdymo kokybės problemas. Mokinių 

mokymosi pasiekimų rezultatų ir kitų duomenų 

analizė“ 

„Mokyklos 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų įvertinimas taikant standartizuotus testus“ 

„Sprendžiame ugdymo kokybės problemas. Mokyklų 

vadovų ir konsultantų bendradarbiavimas siekiant 

pokyčių“ 

Metodinis seminaras „Standartizuotų testų kūrimo 

patirtis ir panaudojimo perspektyvos“ 

 „Sprendžiame ugdymo kokybės problemas. 

Švietimo konsultantų ir ekspertų bendradarbiavimas 

siekiant pokyčių mokyklose“ 

„Mokyklos 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų įvertinimas taikant standartizuotus testus 

2015 m.“ 

Seminaras mokyklų konsultantams 

 

 

 

 

2 dienos 

 

 

1 diena 

 

2 dienos 

Nacionalinis egzaminų 

centras 

1 diena 

 

1 diena 

 

 

1 diena 

 

 

1 diena 

2014-05-13 Seminaras „Kitoks tėvų susirinkimas“ (Vaidas 

Arvasevičius) 

3 val., Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

2014-10-01 LL2 konsultantų mokymo programos mokymai 

„Lietuvos švietimo konsultavimas“ (lektoriai dr. 

Coleen Jackson ir dr. Robin Precey) 

1 diena, ŠMM ŠAC, 

MTC 

2014-10-07 Susitikimas-diskusija su mokyklų direktorių 

pavaduotojais. Mokymų galimybės 2014–2015 m. m. 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašo projekto aptarimas (Dr. Loreta Žadeikaitė) 

1 diena, MTC 

2014-10-15 Metodinė diena „Mokyklos ugdymo plano 

įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, skirta 

pavaduotojams, kuruojantiems metodinę veiklą 

8 akad. val., UPC  
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2014-10-28 

 

 

2014-11-11 

 

2014-11-18 

 

ISM Mokytojų universitetas: 

Paskaita „Mokausi savaime: kas? kaip? kada?“ (ISM 

lektorė dr. Raimonda Alonderienė); 

paskaita „Grupinis darbas: kas? kaip? kada?“ (ISM 

lektorė Birutė Ruplytė); 

paskaita „Efektyvus grįžtamasis ryšys. 

Formuojamasis vertinimas vietoje diagnostinio“ 

(ISM doktorantas Saulius Olencevičius) 

3 dienos 

6 akad. val. 

ISM 

2014-11-18 Seminaras „Mokyklos pažangos identifikavimo, 

pamatavimo ir skatinimo galimybės“ (Laima 

Gudaitė) 

8 val., NMVA 

2014-11-27 Seminaras „Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas. Mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas“ (Audronė Šarskuvienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2014-12-15 Seminaras „Metodinės veiklos organizavimas 

mokykloje“ (Audronė Šarskuvienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2014-12-30 Seminaras „Klasės sutelktumo stiprinimas: nuo 

grupių iki komandos“ (Eglė Gudelienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2015-01-08-09 LL2 konsultantų mokymo programos mokymai 

„Specializuotų programų pristatymas ir aptarimas“ 

2 dienos, 

ŠMM ŠAC, MTC 

 

 

2015-01-23-24 

2015-02-27-28 

2015-03-20-21 

 

2015-04-24-25 

2015-05-15-16 

2015-06-05-06 

Tėvų konsultavimo programa įvairiems 

specialistams: 

1 sesija. „Sūpuoklės“ principas 

2 sesija. Šeima pro padidinamąjį stiklą 

3 sesija. Ko galbūt nežinojote apie netinkamą vaikų 

elgesį 

4 sesija. „Aš“ kalba = „Aš kalbu“? Kur riba? 

5 sesija. „Sunkūs“ tėvai 

6 sesija. Visa tiesa apie metodus, technikas ir drąsą 

72 akad. val.,  

MTC, IPI 

2015-11-17 Seminaras „Kritinio mąstymo ugdymas“ (Audronė 

Šarskuvienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2015-12-23 Seminaras „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“ (Olivija 

Saranienė) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2016-02-10 Seminaras „Kaip išmokyti, o ne mokyti“ (Dr. Tomas 

Lagūnavičius) 

6 akad. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2016-03-15 Seminaras „Vadovavimas mokyklai: klasikinės 

vadybos ir naujų teorijų sankirtos“ (Dr. Jūratė 

Valuckienė) 

6 akad. val., MTC 

 

SEMINARŲ LEKTORĖ 

Data  Seminaro pavadinimas Trukmė, vieta  

2007-03-07 Seminaras „Į pagalbą ugdymo turinio planavimui – 

nauja leidyklos „Šviesa“ integruotų vadovėlių serija 

„Šok“ (kartu su Genovaite Kyne) 

6 val., Tauragės rajono 

savivaldybės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui 

centras 

2007-03-08 Seminaras „Į pagalbą ugdymo turinio planavimui – 

nauja leidyklos „Šviesa“ integruotų vadovėlių serija 

„Šok“ (kartu su Genovaite Kyne) 

6 val., Panevėžio rajono 

pedagogų švietimo centras 

2007-03-14 Seminaras „Į pagalbą ugdymo turinio planavimui – 

nauja leidyklos „Šviesa“ integruotų vadovėlių serija 

„Šok“ (kartu su Genovaite Kyne) 

6 val., Utenos 

Aukštakalnio pagrindinė 

mokykla 

2007-03-19 Seminaras „Į pagalbą ugdymo turinio planavimui – 

nauja leidyklos „Šviesa“ integruotų vadovėlių serija 

„Šok“ (kartu su Margarita Purliene) 

6 val., Anykščių švietimo 

centras 

2007-03-20 Seminaras „Į pagalbą ugdymo turinio planavimui – 

nauja leidyklos „Šviesa“ integruotų vadovėlių serija 

„Šok“ (kartu su Margarita Purliene) 

6 val., Elektrėnų 

savivaldybės švietimo 

paslaugų centras 
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Iš viso 8 seminarai „Į pagalbą ugdymo turinio planavimui – nauja „Šviesos“ vadovėlių serija 

„Šok“ (Tauragė, Panevėžys, Utena, Anykščiai, Elektrėnai, Ukmergė, Biržai, Šiauliai) (2007 m. kovas–

balandis) 

2008-03-06 „Darbo pamokoje diferencijavimas ir 

individualizavimas naudojant naujus vadovėlių 

komplektus (serija „Šok“)“ (kartu su Genovaite Kyne) 

6 val., Kėdainių švietimo 

centras 

2008-03-18 „Darbo pamokoje diferencijavimas ir 

individualizavimas naudojant naujus vadovėlių 

komplektus (serija „Šok“)“ (kartu su Genovaite Kyne) 

6 val., Kelmės r. 

savivaldybės suaugusiųjų 

mokymo centras 

2008-04-06 „Darbo pamokoje diferencijavimas ir 

individualizavimas naudojant naujus vadovėlių 

komplektus (serija „Šok“)“ (kartu su Genovaite Kyne) 

3 val., Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir 

kultūros centras 

Iš viso 7 seminarai „Darbo pamokoje diferencijavimas ir individualizavimas naudojant 

naujus vadovėlių komplektus (serija „Šok“)“ (Kėdainiai, Vilnius, Kelmė, Radviliškis, Klaipėda, 

Šiauliai, Kaunas) (2008 m. kovas–balandis) 

2009-03-19 „Ugdymo turinio pritaikymas 5 ir 6 klasės lietuvių 

kalbos vadovėliuose „Žaidžiu žodžiu“ ir „Vėl žaidžiu 

žodžiu“ 

6 akad. val., Visagino 

pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras 

2010-04-29 Seminaras „Pagalba planuojant ir organizuojant 

lietuvių kalbos ir literatūros pamokas – serijos „Šok“ 

mokymo(si) komplektai pagrindinei mokyklai“  

6 akad. val., Kauno rajono 

švietimo centras 

2011-05-11 Seminaras „Aktyvus mokymasis per lietuvių kalbos 

pamokas su serijos „Šok“ mokymo(si) komplektais“ 

6 val., Jurbarko švietimo 

centras 

2011-06-13 Seminaras „Aktyvus mokymasis per lietuvių kalbos 

pamokas su serijos „Šok“ mokymo(si) komplektais“ 

6 val., UAB „Šviesa“, 

Vilnius 

Iš viso 7 seminarai „Atnaujintų Bendrųjų programų taikymas serija „Šok“ lietuvių kalbos ir 

literatūros vadovėliuose“, „Aktyvus mokymasis per lietuvių kalbos pamokas su serijos „Šok“ 

mokymo(si) komplektais“ (Vilnius, Musninkai, Palūkstys, Kaunas, Visaginas, Panevėžys, Rokiškis ir 

kt.) (2009–2012 m.) 

2014-11-25 Seminaras „Skaitymo strategijų taikymas“ 6 val., Ukmergės rajono 

mokytojai Vilniuje, 

Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijoje 

2015-02-24 Seminaras „Kodėl skaitymas ne tik lituanistų 

reikalas?.. Skaitymo strategijų taikymas ugdymo 

procese“  

6 val., Lazdijų švietimo 

centras 

2015-06-18 Seminaras vertinimo ekspertams „Ugdymo ir 

vertinimo proceso tobulinimo kryptys“ (projekto 

„Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms 

kūrimas, II etapas“ veikla) 

6 val., NEC 

2016-03-01 Konsultacija Vilniaus lopšelyje-darželyje „Puriena“ 

(kartu su švietimo lyderystės konsultante Genovaite 

Kyne) 

2 val. 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data  Projektas, konferencija 

Trumpas aprašymas 

(pagrindinis tikslas/tema, 

veikla, rezultatai) 

2005-03-01 – 

2006-03-27 

Projektas „Nuotolinio mokymo(si) kursas 

X–XII klasei“, remiamas LR ir iš dalies 

finansuojamo ES.   

Projekto paraiškos rengimas, gautas 

finansavimas, projekto veiklos 

stebėsena. 

2005-03-01 – 

2007-09-01 

Comenius 1.1 mokyklinis tarptautinis 

projektas „Min-E-Max“. 

 

Projekto paraiškos rengimas, gautas 

finansavimas, projekto veiklų 

vykdymas. 
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2006-03 – 

2007-03 

Projekto „Nuotolinio mokymo(si) kursas 

VIII–IX klasei“, remiamas LR ir iš dalies 

finansuojamas ES. 

Projekto paraiškos rengimas, gautas 

finansavimas, projekto 

dokumentacijos, sąmatų rengimas, 

ataskaitų ir dokumentų ESF 

rengimas. 

2011-03 – 

2011-06 

KLIK: kūrybiškumas, lyderystė, įkvėpimas 

ir kultūra 

„Plastinė/plastiko fantazija“. 

Kūrybiškumo ugdymas: kitoks 

požiūris į kasdienę aplinką 

2014-03-06-

07 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 

2014 „Lietuvos kryptis → sėkmingas 

mokymasis“ 

Viena iš organizatorių 

2014-03 – 

2014-06 

 

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 

plėtra (II etapas)“ veiklos „Mokytojo TV“ 

kuravimas Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijoje 

Mokinių, mokytojų, 

administracijos įtraukimas kuriant 

metodinius filmus 

2014-05-26 

 

Dalyvavimas kuriant filmą „Darbas grupėmis“ „Mokytojo TV“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=Z8_aUpCZJ1Y&list= 

UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA) 

2015-02 Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų 

konferencija „Baltos lankos, juodos avys“ 

Pranešimas „Susitinkame 

pagrindinio ugdymo lankose“ 

2015-06-18 Nacionalinio egzaminų centro projekto 

„Standartizuotų mokinių pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo 

lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ 

(kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003) 

mokymai vertinimo ekspertams „Ugdymo 

ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys“ 

(pradinių klasių mokytojų grupė) 

Pranešimas „Kaip vertinimo 

informacija panaudojama ugdymo 

planavimui? Kaip vykdomas tėvų 

informavimas apie ST rezultatus?“ 

2016-02-17 Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų 

konferencija „Žaidžiu žodžiu ir jus kviečiu“ 

Konferencijos koordinavimas 

Kasmet nuo 

2011 m. 

Vilniaus miesto 8 klasių mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada 

Olimpiados organizavimas, 

užduočių kūrimas, vertinimas 

PUBLIKACIJOS 

2005 Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė. „ES 

parama padeda diegti nuotolinį 

mokymą(si)“. Švietimo naujienos, 2005 m., 

Nr. 13. 

Atskleisti nuotolinio mokymosi 

naudą, galimybes juo naudotis. 

2007-09-07 Vida Marcišauskaitė, Danguolė 

Mikulėnienė, Jurgita Petrauskaitė. „Žaidžiu 

žodžiu“ pratybų sąsiuviniai: žaidžiant 

mokytis smagiau ir lengviau“. Dialogas, 

2007 m. rugsėjo 7 d., Nr. 32 (767). 

Aptarti mokymosi komplektų 

svarbą. 

2009-05 Jurgita Petrauskaitė, Vida Marcišauskaitė. 

„Kaip skaityti negrožinį tekstą“. Šoktonas, 

2009 m. gegužė. Nr. 2. 

Skleisti gerąją patirtį. 

2009-05 Jurgita Petrauskaitė. „Skaityk mane!“ 

Šoktonas, 2009 m. gegužė. Nr. 2. 

Skleisti gerąją patirtį. 

2007–2012 

 

Vadovėlių ir mokomųjų priemonių sąrašas pridedamas. 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Aktuali švietėjiška veikla: literatūra, parodos, teatras, švietimo, didaktikos naujovės; 

pomėgiai – kelionės, sveika gyvensena, sportas (plaukimas). 

 

_________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8_aUpCZJ1Y&list=%20UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_aUpCZJ1Y&list=%20UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA

