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Lytis vyras 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo -  iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2014.12 – dabar Vilniaus „Žiburio“ 
pradinė mokykla 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
ir šokio vyr. 

mokytojas 

Atsakingas už 
renginių, edukacinių 
veiklų organizavimą 

mokykloje ir už jos 
ribų; šokio pamokų 

vedimas. 

2014.06 – 2014.10 UAB Vydas, radijo 
stotis „A2“  
 

Radijo laidų vedėjas Kūriau ir vedžiau 
radijo laidas. 

2013.09 – 2018.11 Vilniaus universitetinė 
Antakalnio ligoninė, 

Alergologijos centras 
 

Sargas Saugojau poliklinikos 

patalpas. 

2012.09 – 2013.06 Kaišiadorių meno 
mokykla 

 

Šokio mokytojas Mokinau mokinius 
šokti. 

2012.06 – 2012.07 AB Valmeda, 
HOLIDAY INN 
VILNIUS viešbutis 
 

 Aptarnavau klientus. 

2011.06 – 2011.08 UAB „Gelgaudiškio 
Gelžbetonis“ 

 Padėjau atlikti 
pagalbinius darbus. 
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IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Šokio pedagogikos studijų programa 

2012.09 – 2015.06 

Bakalauro diplomas, meno pedagogikos, šokio 

bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija 

Vilniaus kolegija 
Šokio pedagogikos studijų programa 
2009.09 – 2012.06 

Teatro profesinio bakalauro laipsnis, mokytojo 
kvalifikacija 

Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinė mokykla 
1997.09 – 2009.06 

 

 

KVALIFIKACIJA  

Kalbų mokėjimas: 

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių k.  

Užsienio kalbos 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Anglų B2 B1 A2 B2 

 

MENINĖ VEIKLA 

Data Meninis kolektyvas 

2012.09 – 2016.09 Lietuvos edukologijos universiteto dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ 
Šokėjas 

2009.09 – 2012.06 Vilniaus kolegijos šokių ansamblis „Voruta“ 
Šokėjas 

2002.09 – 2009.06 Gelgaudiškio kultūros centras šokio kolektyvas „Lociukai“ 
Šokėjas 

 

Darbas kompiuteriu: „Microsoft Office™“ programos (Word™, Excel™, PowerPoint™  – įgudęs 

vartotojas; „Google“ įrankių juosta – įgudęs vartotojas. Video montavimo programa „Filmora“ – 

įgudęs vartotojas. 

Vadovavimo patirtis – vadovauju neformaliojo ugdymo būreliui.  

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas. 

Kita informacija – vairuotojo pažymėjimas B kategorija. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

2020-10-27 MO konferencija „Nuotolinio mokymosi 
realybė:ką mokytojams gali pasiūlyti MO 
muziejus?" 

2020 m. spalio 10 d., 
5 akad.val., 
Nuotoliniai mokymai. 



2020-08-20 „Didelį mokymosi potencialą turintys 

vaikai: ypatumai,atpažinimas ir ugdymas" 

2020 m. rugpjūčio 20 d., 

8 akad.val. 

2020-06-02 Pradinių klasių mokytojų konferencija 
„STREAM - galimybė veikti kitaip." 

2020 m. birželio 2 d., 
4 akad.val., 

Vilniaus „Žiburio" pradinė 
mokykla. 
 

2020-03-17 Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą. 

2020 m. kovo 17 d.,  

2 akad.val., 
pedagogas .lt 

2020-02-19 Dialogas su vaiko tėvais: kaip susikalbėti ir 

bendradarbiauti. 

2020 m. vasario 19 d., 

6 akad.val., 
LVJC 

2018-03-14 Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos“ 

2018 m. kovo 14 d., 

Trakų švietimo centras 

2018-04-05 Vertinimo ir įsivertinimo  galimybių erdvės 
praktikumas. „Pradinukų individualus 

pažangos vertinimas ir įsivertinimas“. 

2018 m. balandžio 5d., 
3 akad.val., 

LVJC 

2017-12-08 „Nuo kalendorinių švenčių iki šiuolaikinio 
šokio“. 

2017 m. gruodžio 8d., 
6 akad.val., 

Vilniaus Martyno Mažvydo 
progimnazija. 

2017-12-27 „Emocinis intelektas – bendravimo 
pagrindas“. 

2017 m. gruodžio 27d., 
8 akad.val., 

Trakų švietimo centras 

2017-04-18 Šokio mokytojų asociacijos XX 
choreografijos metodinis, praktinis 

seminaras. 

2017 m. balandžio 18d., 
8 akad.val., 

Trakų švietimo centras 

2017-04-21 „Aktyvūs ir inovatyvūs ugdymo metodai 
kiekvienoje pamokoje“ 

2017 m. balandžio 21d., 
6 akad.val., 

Vilniaus „Žiburio“ pradinė 
mokykla. 

2017-01-26 „Kompiuterinis raštingumas“ 2017 m. sausio 16 – 26d., 
80 akad.val., 

LEU 

2016-02-10 „Šokis – raktas į pasaulio tautų pažinimą“. 2016 m. vasario 10d., 
6 akad.val., 

Marijampolės Meilės Lukšienės 
švietimo centras. 

2016-04-26 Šokio mokytojų asociacijos XIX 

choreografijos metodinis, praktinis 
seminaras. 

2016 m. balandžio 26d., 

8 akad.val., 
Šiuolaikinių didaktikų centras. 

2016-11-09 Lietuvių kalbos kultūros kvalifikacijos 
tobulinimo kursai. 

2016 m. lapkričio 7 – 9d., 
11 akad.val., 

LEU 

2016-01-29 „Šiuolaikinio ugdymo gairės taikant 
asmeninio tobulėjimo praktikas“. 

2016 m. gruoždio 28-29d., 
12 akad.val., 

ESC 

 


