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GYVENIMO APRAŠYMAS 
 

ASMENINĖ INFORMACIJA 
 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2013-01-02 – 
dabar 

Vilniaus „Žiburio“ 

pradinė mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Nuo 2015-08-18 

iki 2016-08-01 

l. e. p direktorė 

Ugdymo turinio planavimo ir 

organizavimo vykdymas ir 

dokumentacijos tvarkymas, 

pedagoginės veiklos priežiūros 

vykdymas, vadovavimas mokyklos 

darbo grupėms ir jų veiklai, duomenų 

bazių tvarkymas, naujų darbuotojų 

paieška ir atranka, 

2006-09-01 – 
2012-12-31 

Vilniaus „Žiburio“ 

pradinė mokykla 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Pradinių klasių mokinių mokymas, 

klasės vadovo veiklos 

organizavimas, dalyvavimas 
mokyklos veikoje. 

2000-09-01 – 
2006-05-31 

Tautinių mažumų 

ir išeivijos 

departamentas prie 

LRV 

Lietuvių kalbos 

mokytoja 

Kaliningrado 

srityje 

Lietuvių kalbos mokymas lietuvių 

kilmės užsienio gyventojams, 

dalyvavimas lietuvių kalbos 

mokytojų asociacijos veikloje, 

renginių bendruomenei 

organizavimas, užklasinės veiklos 

organizavimas 

 
IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

VPU, 1996-2000 Socialinės edukologijos bakalauro laipsnis, pradinių klasių 
mokytojo kvalifikacija 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas: 
Gimtoji kalba – lietuvių kalba 

Užsienio kalbos: 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų kalba puikiai puikiai puikiai labai gerai 

Anglų kalba labai gerai gerai gerai gerai 

 

Darbas kompiuteriu: 

mailto:rita.banel@ziburio.vilnius.lm.lt


Windows (95, 98, XP, Vista, 7, 8, 10) – įgudęs vartotojas, 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook) – įgudęs vartotojas, 

Internet Explorer, Google Chrome – įgudęs vartotojas, 

Internetinių svetainių kūrimo įrankiai (FrontPage, WordPress) – įgudęs vartotojas, 

MovieMaker – įgudęs vartotojas, 

Prezi.com – įgudęs vartotojas. 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – nuo 2013-01-02 iki dabar Vilniaus “Žiburio” pradinės 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – pradinių klasių vyr. mokytoja 

Kita informacija – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas nuo 2009-08-14 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2011-2012 ERGO Life Insurance SE priklausoma draudimo tarpininkė 

2001-2006 Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos narė, revizinės 

komisijos pirmininkė (asociacijos veiklos organizavimas, vertinimas, 
ataskaitų, aprašų rengimas) 

 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

2017 Kūrybinės dirbtuvės „Informatikos 
mokymas pradinėse klasėse“. 

2017–06–05-08, 40 akad. val. VU 
Pedagogikos centras 

2017 Atnaujintos įsivertinimo metodikos 
praktinio panaudojimo galimybės 

2017-04-19, 6 akad. val. Nacionalinė 
mokyklų vertinimo agentūra 

2017 Ateities tendencijos švietime: kaip ir kodėl 

verta diegti naujus mokymo metodus?. 

Psichologinis klimatas organizacijoje, 

Sėkmės istorija: nuo universiteto iki 

mokyklos, Besimokanti organizacija: kaip 

mes mokomės vieni iš kitų? 

2017, 6 akad. val. ISM Mokytojų 

universitetas 

2017 Respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija „Skaitmenins turinys 
integruotai veiklai pradinėse klasėse 

2017-04-11, 8 akad. val. Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centras 

2016 Integruotas ugdymas panaudojant 

edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą 
mokymąsi 

2016-12-30, 8 akad. val. VšĮ Trakų 

švietimo centras 

2016 Šiuolaikinio ugdymo gairės taikant 
asmenino tobulėjimo praktikas 

2016-12-28-29, 12 akad. val. VšĮ 
Edukacinių studijų centras 

2016 Patyčių prevencija mokykloje. Galimybės 
ir praktika 

2016-11-07, 4 akad. val. Vilniaus m. 
psichologinė-pedagoginė tarnyba 

2016 Mokyklos vadybos pagrindai 2016-10-11 – 2016-11-30, 200 akad. val., 

LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo 

institutas 

2016 Darbo srauto valdymas mokykloje 2016-10-06, Lazdijų švietimo centras 

2016 Kaip mokyti matematikos gabius vaikus 
pradinėse klasėse? 

2016-10-03, 2 akad. val. UAB „Šviesa“ 
mokymo centras 

2016 Personalo valdymas mokykloje 2016-09-22, Lazdijų švietimo centras 

2016 Kaip efektyviai motyvuoti vaikus mokytis 

ir diferencijuoti mokymo(si) procesą? 

2016-03-24, 6 akad. val. LVJC 

 



2016 Civilinės saugos mokymo kursas 2016-03-03, 18 akad. val. Ugniagesių 

gelbėtojų mokyklos civilinės saugos 

mokymo skyrius 

2015 Interaktyvių ir animuotų mokymo 
priemonių kūrimas 

2015-04-13-24, 20 akad. val. VšĮ 
„Švietimo tinklas“ 

2015 Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų 

asociacijos (LPUMA) steigiamasis 

suvažiavimas-konferencija 

2015-03-31, 6 akad. val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2015 „Ugdymo sodo“ mokymai 2015-02-17, 4 akad. val. UPC 

2015 Kaip mokytis įdomiau? Su planšetiniais 
kompiuteriais 

2015-01-05, 6 akad. val. MTC 

2015 Problemų sprendimu pagrįstas 
mokymas(is) Z kartai 

2015-01-06, 6 akad. val. MTC 

2014 Pedagogų ir mokymosi visą gyvenimą 

sistemos administracijos darbuotojų 

profesinio tobulinimo komunikacinės 

kompetencijos ugdymo srityje programa 

2014-04-29, 8 akad. val. VšĮ „AJA viešieji 

ryšiai“ 

2014 Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės 
tobulinimas panaudojant IQES Online. 

Mokymasis bendradarbiaujant. 

2014-04-23, 6 akad. val. Utenos švietimo 

centras 

2014 Grupinė supevizija 2014-02-28, 35 akad. val. UPC 

2014 Kritinio mąstymo ugdymo schema ir kritinį 
mąstymą skatinantys mokymo metodai 

2014-02-19, 2014-04-17, 12 akad. val. 
Šiuolaikinių didaktikų centras 

2014 Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla 2014-01-06, 6 akad. val. UPC 

2013 IKT įrankiai kūrybiškai pamokai. Animoto 
– pristatymų kūrimo programa 

2013-12-16, 2 akad. val. Kaišiadorių rajono 
švietimo ir kultūros paslaugų centras 

2013 Elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas 
CVP IS priemonėmis. 2013 m. naujovės. 

2013-10-18, 6 akad. val. UAB „Žinių 
centras“ 

2013 eTwinning pažengusiems: nuo projekto 
idėjos iki jos įgyvendinimo 

2013-05-09, 1,5 akad. val. Klaipėdos 
rajono švietimo centras 

2013 Aktyvieji ugdymo metodai 2013-04-03, 6 akad. val. LVJC 

2013 Pažintis su eTwinning 2013-01-31, 2 akad. val. ŠMM, Švietimo 
informacinių technologijų centras 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

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

2017 Projektas „Informatika pradiniame 

ugdyme“ 

Šio projekto tikslas – sukurti pradinio 

ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 

metų vasaros jį išbandyti dešimtyje 

mokyklų. 

Mokyklų dešimtukas, bendradarbiaudamas 

su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės 

centro komandomis, kuria ir išbando 

mokomąją medžiagą, teikia siūlymus dėl 

informatikos ugdymo turinio ir bendrosios 

programos projekto, dalijasi gerąja 

patirtimi. 

2015 Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų 
asociacijos (LPUMA) steigiamasis 

suvažiavimas – konferencija. 

Asociacijos steigimo dokumentų 

pasirašymas, veiklos aptarimas. 



2014 Projektas „T klasė“ VP1-2.2-ŠMM-10-V- 

02-004 

Projekto tikslas - bendruomenės kūrimas, 

mokyklos, klasės pagrindu suburta tėvų 

bendruomenė. Projekto veiklų 

koordinavimas mokykloje. Mokykloje 

įsteigtas būrelis vaikams ir tėvams, 
vedamas mokinių mamos, 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Laisvalaikiu mėgstu megzti, konstruoti, taip pat patinka remonto bei statybos darbai. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Esu laisvai bendraujanti, atsakinga, punktuali ir patikima. 


