
 
 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 
ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Gražina  

 

Pavardė  Baublienė 

Gimimo data  Kovo 9 d. 

Telefonas (-ai)  +370 5 2758310 

El. paštas (-ai) rastine@ziburio.vilnius.lm.lt 

Lytis moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2017 kovo 
30 d. iki dabar 

Vilniaus „Žiburio“ 
pradinė mokykla 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui ir klasės 
mokytoja 

Atsakinga už neformalųjį ugdymą ir 
VDM veiklą.  

Pradinių klasių mokinių mokymą, 
klasės vadovo veiklos organizavimą, 

dalyvavimą mokyklos veikloje. 

Nuo 2010 
rugsėjo 1 d. iki 

2017 kovo 29 d. 

Vilniaus šv. 
Kristoforo 

progimnazija 

Pradinio ugdymo 
mokytoja 

Mokiau mokinius. 

Nuo 1998 sausio 
iki 2010 

rugpjūčio 31 d. 

Vilniaus Volungės 
pradinė mokykla 

Pradinio ugdymo 
mokytoja 

Mokiau mokinius. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių pedagoginis institutas 

1987 m. – 1992 m.  

Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių k.  

Užsienio kalbos  

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų k.  C1 B2 B2 B2 

Anglų k.  A2 A2  A2 A2 

 
Darbas kompiuteriu: 
„Microsoft Office™“ programos (Word™, Excel™, PowerPoint™ ir Mouse Mischief™) – įgudęs 
vartotojas;  
„Google“ įrankių juosta – įgudęs vartotojas.  

 

Vadovavimo patirtis – vadovavau Pradinio ugdymo metodinei grupei (2016/2017 m. m.). 
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė. 
Kita informacija – vairuotojo pažymėjimas B kategorija. 
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2020 

03-17 

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti 

ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 
2020 m. kovo 17 d., pedagogas .lt 

2020 
02-21 

Erasmus+KA1 „Training critical thinking 
through active learning“ 

2020 m. vasario 21 d., Asociacion Socio-
edukavita EDUPLUS 

2019 

12-19 

„Interaktyvių ekranų panaudojimas 

ugdymo procese“  

2019 m. gruodžio 12 d. ir 2020 m. 

vasario 25 d. 

2019 
06-11 

„Bendradarbiavimas su tėvais“ 
2019 m. birželio 11 d., Mokyklų 
tobulinimo centras 

2019 

02-20  
„Tyrinėjimo menas: XXI a. gebėjimai“ 

2019 m. vasario 20 d. iki gegužės 3 d.,  

Asociacija „Kūrybinės jungtys“ 

2018 
10-31 

„Mokymai dirbti pagal socialinių 
emocinių kompetencijų ugdymo 
programą „Antras žingsnis“ 

2018 m. spalio 31 d., Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centras 

2018 
06-12,13  

Vasaros stovykla su vadovėliu 
„Vaivorykštė“ ir e. lankomis. 

2018 m. birželio 12,13 d.  

2018 
balandis 

ISM Mokytojų universitetas. Seminarai: 

„Kaip keičiasi mokyklos vaidmuo 

šiandieniniame gyvenime?“; „Kaip 

jaučiasi mokytojas visuomenėje?“;  

„Mokytojas – autoritetas?“; „Mokytojo 

profesijos pozicija užsienio šalyse. Kuo 

skiriasi nuo situacijos Lietuvoje?. 

Diskusija „Mokytojas – prestižinė 

profesija 2025 metais. Ar spėsime?“ 

2018 m. balandžio 9 d., 3 ak. val., ISM 
Vadybos ir ekonomikos universitetas 

2018 
04-05  

Švietimo inovacijų konferencija  

„Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“      
2018 m. balandžio 4-5 d., Ugdymo 
plėtotės centras 

2017/2018 
Tęstinė mokymų programa „Pavaduotojų 
akademija“ 

2017 gruodžio – 2018 sausio mėn., 16 ak. 
val., Mokyklų tobulinimo centras 

2017 

12-27 

Seminaras „Emocinis intelektas – 

bendravimo pagrindas“ 

2017 m. gruodžio 27 d., 8 ak. val., VšĮ 

Trakų švietimo centras 

2017 
09-11, 13 

BMK mokymai „Smart interaktyvaus 
ekrano panaudojimo galimybės“ 

2017 m. rugsėjo 11-13 d., 8 ak. val.,  
UAB „Biznio mašinų kompanija“ 

2017 

04–21  

Aktyvūs ir inovatyvūs ugdymo metodai 

kiekvienoje pamokoje  

2017 balandžio 21 d., 6 ak. val.,  

Edukacinių studijų centras 

2017  
04-13   

Šalies metodinė praktinė konferencija 
„Pasaulio pažinimo pamoka: ieškau, 
atrandu, dalinuosi“ 

2017 balandžio 13 d., 6 ak. val., Vilniaus 
m. savivaldybė 

2017 
04-12  

Mokymosi metodai ir galimybės Lietuvos 

saugomose teritorijose. Metodinių 
pažintinių vadovų pristatymas 

2017 balandžio 12 d., 6 ak. val., Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centras  

2017 

04-11   

Skaitmeninis turinys integruotai veiklai 

pradinėse klasėse 

2017 balandžio 11 d., 6 ak. val., Rokiškio 

raj. savivaldybės švietimo centras 

 2017 
vasaris 

ISM mokytojų universitetas: Ateities 
tendencijos švietime: kaip ir kodėl verta 

diegti naujus mokymo metodus?; 
Psichologinis klimatas organizacijose; 

Sėkmės istorija: nuo universiteto iki 
mokyklos; Besimokanti organizacija: 
kaip mes mokomės vieni iš kitų? 

2017 m. vasaris, 6 ak. val., ISM Vadybos 
ir ekonomikos universitetas 
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2016 

12-29  

Kaip vesti susirinkimus tėvams, kad jie 

norėtų juose dalyvauti? 

2016 gruodžio 29 d., 6 ak. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

2016 
12-27  

Idėjos klasės vadovo veiklai. Nuo 
tinkamo požiūrio iki efektyvaus ir 

nuoseklaus darbo 

2016 gruodžio 27 d., 6 ak. val., leidyklos 
„Šviesa“ mokymo centras 

2016 

11-03  

Konfliktų prevencija ir sprendimų 

strategijos 

2016 lapkričio 3 d., 6 ak. val., leidyklos 

„Šviesa“ mokymo centras 

 2016 
03-31 

Judėjimo džiaugsmui ir savęs pažinimui – 
naujas kūno kultūros vadovėlio 

komplektas 1 klasei 

2016 kovo 31 d., 6 ak. val., leidyklos 
„Šviesa“ mokymo centras 

2015 

12-29   

Efektyvus pamokos planavimas 2015 gruodžio 29 d., 6 ak. val., Mokyklų 

tobulinimo centras 

2015 
12-23  

Mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimas ir įsivertinimas pamokoje 

2015 gruodžio 23 d., 6 ak. val., leidyklos 
„Šviesa“ mokymo centras 

2015 
10-27  

Informacijos valdymas  2015 spalio 27 d., 2 ak. val., leidyklos 
„Šviesa“ mokymo centras 

2015  
10-19  

Netradicinis fizinis aktyvumas 
pradiniame ugdyme: kamuolių žaismas ir 
pratimai porose 

2015 spalio 19 d., 6 ak. val., Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centras 

2015 
09-16  

Skaitymo strategijos 2015 rugsėjo 16 d., 6 ak. val., leidyklos 
„Šviesa“ mokymo centras 

2015 
04-02  

Mokinių skaitymo motyvacijos skatinimo 
formos ir būdai. 

2015 vasario 2 d., 6 ak. val., Širvintų raj. 
švietimo centras 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA  

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 
tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2020 
06-10 

Dalyvavimas projekte „Mokinių 
gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo 
sistemos plėtra“ 

Mokytis kiekvienam, atliepti kiekvieno 
mokinio ugdymosi poreikius, 
nuoseklumą ugdant gabius mokinius, 

mokomosios bazės gabiems 
mokiniams sukūrimą 2020/2021 m. m. 

2020 
06-02 

Nuotolinė konferencija pradinių klasių 
mokytojams „STREAM – galimybė 
veikti kitaip“ 

Gamtamokslinė tiriamoji veikla 
pradiniame ugdyme.  

2018 
11-29 

Visuomenės aplinkosauginis projektas 
„Žiburys gamtoje“ 

Paskaita su gamtininku Almantu 
Kulbiu, parengtas bandymų ir tyrimų 

aprašas, suorganizuota projekto 
konferencija. Darbo grupės „Atlikime 
bandymus“ organizatorė.  

2018 

04-03  
Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų 
metodinis – praktinis seminaras 

„Tyrinėkime, pažinkime, kurkime“ 

Pristatytas stendinis pranešimas 
„Žiburys gamtoje“.  

2018 
02-21  

Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų 
praktinė – metodinė konferencija 

„Mąstymo kultūros stiprinimas pradinėje 
mokykloje“ 

Skaitytas pranešimas „Mąstymą 
skatinantys klausimai“. 

2017 
11-16   

Vesta atvira integruota lietuvių kalbos ir 
IT pamoka, skelbta Vilniaus mieste 

Atviroje pamokoje integruotas IT 
turinys skatina mokinius aktyviai 
veikti pamokoje. 
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2017 
11-20  

Tarptautinio matematikos konkurso 
„PANGEA 2018“ užduočių rengimo 

darbo grupės narė 

Sukurta dalis konkurso „PANGEA 
2018“ matematikos užduočių skirtų 3–

4 klasių mokiniams 

2017 

nuo rugsėjo 
iki gruodžio 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos ir 

Vilniaus Tuskulėnų  gimnazijos 
Pažangos ir bendradarbiavimo projektas 
„Skaitome kartu, augu aš ir tu“ 

Bendradarbiavimo projekte 

dalyvavusios mokytojos sužinojo apie 
skaitymo strategijas, skirtukų 
panaudojimo galimybes, IKT tikslingą 

taikymą bei mokyklos papildė 
bibliotekas privalomos literatūros 

knygomis. 

2017 
liepos 11-15   

Mokymai užsienyje „Lietuvos ugdymo 
įstaigų edukacinių erdvių kokybės 

gerinimo prielaidos, remiantis Vengrijos 
ir Rumunijos visuomenės švietimo 

institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių 
patirtimi“  

Tarptautinėje konferencijoje 
„Edukacinės erdvės ir ugdymo 

procesas: gerosios patirties sklaida“ 
pristatytas stendinis pranešimas 

„Žiburys gamtoje“. 

2017  

03-15  

Šalies teorinė – praktinė konferencija 

„Tieskime tiltus“ 

Organizuota veikla grupėje „Pamokoje 

kalbėtiNetylėti“ (kur dėsime kablelį).  

2016 

04-12  

Respublikinė praktinė gamtamokslinė 

konferencija „Jaunasis Kodėlčius“  

Paruošti mokiniai konferencijai, 

skaitytas pranešimas „Dar kartą apie 
vandenį...“. 

2016 

balandis 

Respublikinis 1–4 kl. mokinių gebėjimų 

konkursas „Lietuvos gamtininkas“ 

Paruošta antrų klasių mokinių 

komanda konferencijai, užimta II 
vieta.  

2016 

02-24   

Vilniaus miesto pradinių klasių  

metodiniame būrelyje aprobuotos  
metodinės priemonės „Skirtukai“  
 

Tikslas – ugdyti pradinių klasių 

mokinių  
skaitymo gebėjimo įgūdžius.  
Metodinės priemonės sukurtos 

remiantis  
nebaigtų sakinių ir klausimų metodais.  

2016 

02-17 

Organizuota Respublikinė pradinio 

ugdymo  
mokytojų konferencija „Žaidžiu žodžiu ir  
Jus kviečiu“ 

 

Lektorė kalbėjimo veiklos srities darbo 

grupėje. Lietuvių k. ugdymas 
pradinėse klasėse, gerosios patirties 
sklaida, naujosios Lietuvių kalbos 

pradinio ugdymo programos. 

2015 
10-29  

Respublikinė pradinių klasių mokytojų  
konferencija „Idėjų mugė. Kuriame ir  

dalinamės“  

Skaitytas pranešimas „Aktyvi veikla  
matematikos pamokose“ – pristatyti  

aktyvūs mokymo metodai. 

2015 
02-17  

Organizuota Respublikinė pradinio 
ugdymo  

mokytojų konferencija „Baltos lankos,  
juodos avys“  

Lietuvių k. ugdymas pradinėse klasėse,  
gerosios patirties sklaida, skaitymo 

svarba pradiniame ugdyme. Stendinis 
pranešimas „Skirtukai ir skaitymo 
kortelės“. 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS  
Skaitau dalykinę ir grožinę literatūrą, tobulinuosi seminaruose, mokausi anglų kalbos. Mėgstu 

keliauti, aktyviai leisti laisvalaikį, važinėju dviračiu.  


