GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
Žilvinas
Pavardė

Damijonaitis

Gimimo data

1976 02 17

Telefonas (-ai)

865741900

El. paštas (-ai)

zilvinas.damijonaitis@gmail.com

Adresas (-ai)

Ašigalio g. 3-36, Kaunas

Lytis

Vyras

PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė

Pareigos

Nuo 2017 m.
sausio 3 d.

Kauno Veršvų
vidurinė mokykla

Direktorius

2009 - 2017

Kauno Antano
Smetonos
gimnazija

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Veiklos aprašymas
Vadovauja darbo grupėms rengiančioms
strateginį planą, metinį veiklos planą,
ugdymo planą.
Atsakingas už mokyklos veiklos
vertinimą, bendradarbiavimą su mokinių
tėvais (globėjais), ryšius su visomis
švietimo institucijomis, socialiniais
partneriais, bendruomenėmis, mokyklos
įvaizdžio formavimą.
Kontroliuoja privalomos dokumentacijos
ir archyvo tvarkymą, mokyklos tarybos,
mokytojų tarybos, nutarimų vykdymą,
egzaminų eigą.
Stebi, analizuoja, vertina įstaigos veiklą,
ugdymo rezultatus.
Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.
Vadovavimas metodinei veiklai, mokinių
žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitikimo
valstybiniams standartams priežiūra,
analizė, ugdymo rezultatų vertinimas,
tiriamųjų darbų apibendrinimas,
vadovavimas veiklos kokybės
įsivertinimo darbo grupei, pagrindinio
ugdymo programos įgyvendinimo
koordinavimas, socialinių mokslų ir
prancūzų kalbos mokytojų veiklos
koordinavimas, stebėsena ir vertinimas,
mokomųjų kabinetų priežiūra,
turtinimas, estetika, mokymo priemonių
panaudojimas, I-IV gimnazijos klasių
mokinių lankomumo apskaita ir
priežiūra, ugdymo rezultatų analizavimas
gimnazijos mokytojų taryboje,
administracinėje taryboje, neformalaus
švietimo organizavimas.
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2008 – 2017

2003 - 2008

2002 - 2003
2000 - 2002

1999 - 2002

1997 - 1999

Kauno Antano
Smetonos
gimnazija
Kauno Martyno
Mažvydo vid.
mokykla.
Čiobiškio spec.
vaikų auklėjimo ir
globos namai.
Vilniaus Martyno
Mažvydo vid.
mokykla.
Respublikinė
universitetinė
ligoninė, Vaiko
Raidos Centras
(VRC) vaikų
psichiatrijos
skyrius su
užimtumo
programa.
Respublikinė
universitetinė
ligoninė, Vaiko
Raidos Centras
(VRC) vaikų
psichiatrijos
skyrius su
užimtumo
programa.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Mykolo Romerio Universitetas
2010 - 2014
Vilniaus Pedagoginis Universitetas
1998 - 2000
Vilniaus Pedagoginis Universitetas
1994 - 1998

Geografijos
mokytojas
metodininkas
Geografijos
mokytojas
metodininkas
Direktoriaus
padėjėjas
auklėjimui
Geografijos vyr.
mokytojas

Geografijos mokymas pagal
bendrąsias ugdymo programas.
Geografijos mokymas pagal
bendrąsias ugdymo programas.
Prevencinių programų vykdymas ir
auklėjamojo darbo koordinavimas.
Geografijos mokymas pagal
bendrąsias ugdymo programas.

Vyr. auklėtojas

Auklėtojų darbo koordinavimas.

Auklėtojas

Vaikų su delinkventiniu elgesiu
laisvalaikio organizavimas ir
auklėjimas.

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Viešojo administravimo (specializacija – švietimo įstaigų
administravimas) programa. Suteiktas viešojo administravimo
magistro laipsnis.
Suteiktas gamtos mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos
geografijos mokytojo kvalifikacija.
Suteiktas gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrojo
lavinimo mokyklos geografijos mokytojo kvalifikacija.

KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas: vokiečių, anglų, prancūzų, rusų
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių
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

Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas

Rašymas
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Prancūzų
kalba
Vokiečių
kalba
Anglų
kalba
Rusų kalba

gerai
gerai
patenkinamai
labai gerai

gerai

gerai

gerai

gerai

gerai

gerai

patenkinamai

patenkinamai

prastai

labai gerai

labai gerai

patenkinamai

Darbas kompiuteriu ( MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, el. paštas- įgudęs
vartotojas)
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antra
Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 7 metai
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas metodininkas
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – A,B,C kategorijos,
vairavimo stažas nuo 1994 m.
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
„Pedagogų
kompiuterinio
raštingumo 2001-11-30 Nr. 2180, 40val.Kompetencijos
2001
kvalifikacijos kėlimo kursai“
ugdymo centras
2007
Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo 2007-11-22, Nr. TI – 1430, 8 val. KPKC
turinio programų diegimui
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2007
„ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 2007-10-31, Nr. AM – 0952, 6 val. KPKC
veikiančių medžiagų prevencijos programa“ (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2007
Gyvenimo įgūdžių ugdymas formuojant 2007-02-26, Nr. SV – 140, 8 val. KPKC
harmoningą asmenybę
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2008
Darbas su naujuoju geografijos mokymo 2008-01 -28, Nr. TI – 19, 6 val. KPKC
komplektu „ Bendroji geografija 11-12 (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
klasei“ – galimybės ir praktika
2008
Pamokos kokybės valdymas
2008-03-06, Nr. VB – 0184, 6 val. KPKC
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2008
„Maisto pramonės vystymosi tendencijos 2008-11-27, Nr. TI – 1723, 6 val. KPKC
Lietuvoje“
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2008
„Pasirengimas mokyklos akreditacijai“
2008-12-29, Nr. 47422, 8 val. Kauno rajono
švietimo centras
2009
Cours Intensif de Francais
2009-08-(03-28), 95 val. Centre de
Linguistique Appliquee, Universite de
Franche-Comte de Besancon
2009
Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias 2009 -04-(16-28), Nr. TI – 1110, 30 val.
programas
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2009
„Švietimo Epocha Lietuvoje. Programa 2009-12-28, Nr. 52253, 6 val. Kauno rajono
skirta Lietuvos 1000- mečiui
švietimo centras
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2010
2010
2010

2010
2010

2010
2011

Kompetencijomis grįsto ugdymo teorija ir
praktika“
„Gabių vaikų ugdymo patirtis Lietuvos ir
Estijos bendrojo lavinimo mokyklose“
Cours Intensif de Francais
Patyčių ir smurto prevencijos sistemos
kūrimo galimybės ugdymo įstaigoje
„Krizių valdymas mokykloje“
„Mokyklos
veiklos
įsivertinimas
–
efektyvumo veiksnys“
„Humanitarinė pedagogika ir mokytojo
motyvacija“

2011

Šiuolaikinė
mokytojui

2011

„Psichologinių kompetencijų galimybės
mokykloje“
„Neformaliojo
vaikų
švietimo
organizavimas Lietuvos ir Čekijos bendrojo
lavinimo mokyklose“
Cours Intensif de Francais
Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programa
Mokyklos vadybos pagrindai I sesija:
„Švietimo
vadybos
kultūros
kaitos
priežastys ir uždaviniai“
Mokyklos vadybos pagrindai II sesija:
„Švietimo politika ir mokyklos strategijos
kūrimas, strateginio plano rengimas ir
įgyvendinimas“
„Sumažėjęs
pažangumas:
problemų
sprendimo galimybės“
Mokyklos vadybos pagrindai III sesija:
Ugdymo proceso valdymas

2011

2012
2012

2012

2012

2012
2013

pamoka

šiuolaikiniam

2013

Mokyklos vadybos pagrindai IV sesija:
Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas

2013

„Metodinės tarybos veiklos planavimas,
organizavimas, vertinimas“
„Ugdymo karjerai integravimas į atskirų
dalykų turinį ir į neformaliojo švietimo bei
prevencines programas“

2013

2010-04-21, Nr. ZV – 0443, 6 val. KPKC
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2010-06-(20-23), Nr. 56315, 18 val. Kauno
rajono švietimo centras
2010-07-(05-30), 90 val. Centre de
Linguistique Appliquee, Universite de
Franche-Comte de Besancon
2010-12-09, Nr. SV – 1979, 6 val. KPKC
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras)
2010 -12-(8-9), Nr. 5 ESF5 – 3732, 16 val.
Specialiosios psichologijos ir pedagogikos
centras
2010-03-03, KTU (Kauno Technologijos
universitetas)
2010-04-21, Kauno miesto savivaldybės
administracijos švietimo ir kultūros
departamento švietimo ir ugdymo skyrius ir
Humanitarinės pedagogikos asociacija
2011-04-(6-20), Nr. VB – 0342, 18 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2011-10-21 Nr. SP-378, 6 val. Druskininkų
švietimo centras
2011-06-(27-30), Nr. 67007, 18 val. Kauno
rajono švietimo centras
2012-07-(01-28), CAVILAM, VICHY
2012-11-(19-22), Nr. VB – 878, 22 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2012-10-(15-19), Nr. AM – 439, 32 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2012-11-(19-22), Nr. AM – 470, 32 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2012-11-30, Nr. SP – 424, 6 val.
Druskininkų švietimo centras
2013-02-(25-28), Nr. VB – 242, 32 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2013-04-(9-12), Nr. VB – 339, 40 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras)
2013-05-08, Nr. 13-3607, 6 val. Leidyklos
„Šviesa“ mokymo centras
2013-04-11,Nr. SK – 930, 6 val. Elektrėnų
savivaldybės švietimo paslaugų centras
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2013
2013
2014

2014 –
2015

„Sumažėjęs
pažangumas:
problemų
sprendimo galimybės“
Hands on International Cooperation –
course and contact seminar
„Pedagogo vidinių galimybių virsmas į
profesines
kompetencijas:
atidesnis
žvilgsnis į save arba visuminis požiūris į
asmenybę ir jos tobulėjimo vyksmus“ I
dalis.
Vadybinių kursų programa „Lyderystė
šiuolaikiškoje
besimokančioje
organizacijoje“:
1. „Prometheus“
2. „Šiuolaikinis
veikiantis
vadovavimas. Vadovo atsakomybė
bei funkcijos“.
3. Sinergija komandoje. Vadovo įtaka
komandai.

2016
2016

4. Pagrindiniai vadovavimo įgūdžiai:
tikslų kėlimas, darbų delegavimas,
susirinkimų vedimas.
5. „Lyderystė
šiuolaikiškoje
besimokančioje organizacijoje“:
 Vadovavimo
lankstumas:
situacinė
lyderystė.
Pagrindiniai
ugdančio
vadovavimo principai ir
taikymo sritys (16 val.).
 Kaip
komunikuoti
įtikinančiai?
Viešo
kalbėjimo
įgūdžių
praktikumas (16 val.).
 Vadovo emocinė branda (EQ)
–
būtina
sąlyga
motyvuojančiam
mikroklimatui
komandoje
sukurti (16 val.).
 Savęs valdymas stresinėse ir
konfliktinėse
situacijose:
principai ir individualiai
pritaikomi metodai (16 val.).
Projekto „EMILE klasė“ kokybės standarto
ir nacionalinių įsivertinimo rodiklių dermė
„Formaliojo ir neformaliojo švietimo dermė
ugdant bendrąsias mokinių kompetencijas
(Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Salduvės
progimnazijos patirtis)“

2013-09-27, Nr. SP – 255,
Druskininkų švietimo centras
2013-11-(12-13) Riga

6

val.

2014-10-18, Nr. SP – 682,
Druskininkų švietimo centras
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val.

2014-11-07, Nr. PA-1172, 120 val. KPKC
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras).
2014-09-25, Nr. CB – 1033, 8 val. KPKC
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras).
2014-10-7,21, Nr. VB -1314, 16 val. KPKC
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras).
2014-11-04; 2014-12-11, Nr. VB – 1479 16
val. KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras).
2014-11-27,28, Nr. VB – 1454, 16 val.
KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras).
2014-12-30iki 2015 04 09, Nr. VB - 1651

2016-05-06,
Nr.
006431,
8
val.
(Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra)
2016-05-19, Nr. BA-1476, 6 val. (Kauno
Pedagogų kvalifikacijos centras).
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate;
konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate
parašęs).
Trumpas aprašymas (pagrindinis
Data
Projektas, konferencija
tikslas/tema, veikla, rezultatai)
2008- Integruota respublikinė mokytojų ir Pilietiškumo ir sveikos vaikų gyvensenos
03-27 mokinių konferencija „Pilietinė iniciatyvos puoselėjimas,
dalyvaujant
projekte
– Lietuvos ateičiai“
„Nerūkanti klasė 2007- 2008 m.
2011- Mokinių
ir
mokytojų
konferencija Organizacinio komiteto narys
04-13 „Atsakingo elgesio ir vertybinių nuostatų
ugdymas“
2011- Konferencija
„Pilietiškumo
ugdymas Dalyvis
10-27 mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę
Tėvynei?“
2012- Dalyvavimas Kauno miesto mokytojų Eksponatas „ Mokymo (si) vertinimo
10-31 gerosios patirties sklaidos parodoje sistemos modeliai“.
„Vertinimas ugdant“
2013- Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų Dalyvis
05-16 mokslinė – praktinė konferencija „Mokyklų
bendradarbiavimas
siekiant
sėkmingo
ugdymo turinio individualizavimo ir
diferencijavimo“
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Nuo
2009
iki
dabar

Projektas „EMILE klasė – integruotas
prancūzų kalbos ir dalyko mokymas“

Švietimo

ir

mokslo

ministerijos

koordinuojamas ir Prancūzų kultūros centro
remiamas

projektas

„EMILE

klasė

–

integruotas prancūzų kalbos ir dalyko
mokymas“ – tai šiuolaikiškas metodas,
kuris apima integruotą prancūzų kalbos ir
dalyko mokymą, suteikiantis mokiniams
galimybę pasiekti aukštą kalbos lygį ir
atveriantis kelią į frankofoniškojo pasaulio
kultūrą ir galimybę mokiniams įvaldyti
mokomąjį dalyką prancūzų kalba.
20150218,19

Tarptautinė
smurtą“

konferencija

„Kartu

prieš
Dalyvis, organizacinės darbo grupės narys.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant
smurto prieš vaikus prevenciją.

201511-18

201512-01
201602-18
201603-18
201604 7,8
201609-23

Tarptautinė
konferencija
„Paauglių
svaigiųjų medžiagų vartojimas Kauno
mieste
ir
tarptautinės
prevencijos
perspektyvos“
Tarptautinė,
mokslinė,
praktinė
konferencija“ Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencija ugdymo institucijoje“
Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios
patirties sklaidos konferencija „Kuriame
ateities mokyklą kartu“
Respublikinė konferencija „Gimnazija vėl
švietimo kaitos kryžkelėje“
Tarptautinė mokslinė konferencija „Smurto
prevencijos gerosios patirties sklaida“
Respublikinė
konferencija
„Kaip
sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius
emocijų ir elgesio sutrikimus“

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Kelionės, sportas, kompiuteris, knygos.

Dalyvis

Dalyvis
Darbo grupės moderatorius, konferencijos
pranešimų rinkinio bendraautorius.
Dalyvis
Dalyvis
Dalyvis

