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ASMENINĖ INFORMACIJA Žilvinas Damijonaitis 

 

  Ašigalio g. 3-36, LT-, Kaunas, Lietuva 

 +37065741900    

 zilvinas.damijonaitis@gmail.com 

Lytis vyras | Gimimo data 17/02/1976 | Pilietybė lietuvis 

 

 

 

DARBO PATIRTIS 
  

   
 

  2017 01 03 - Direktorius  
Šiuo metu Kauno Veršvų gimnazija, Mūšos g. 6, Kaunas 
  Atliekantis direktoriaus funkcijas 

 
  2009 - 2017  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
    Kauno Antano Smetonos gimnazija, Geležinio Vilko g. 28, Kaunas 
    Atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas 
     
  2008 - 2017 Geografijos mokytojas 
    Kauno Antano Smetonos gimnazija, Geležinio Vilko g. 28, Kaunas 
    Geografijos mokymas pagal bendrąsias programas 
 

2003 - 2008 Geografijos mokytojas 
Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Šiaurės pr. 55, Kaunas 
Geografijos mokymas pagal bendrąsias programas 

 
   2002 - 2003 Direktoriaus padėjėjas auklėjimui 

Čiobiškio spec. vaikų auklėjimo ir globos namai. Vilties g. 1, Čiobiškis 
Prevencinių programų vykdymas ir auklėjamojo darbo koordinavimas 

 
   2000 - 2002     Geografijos mokytojas 
    Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Vydūno g. 17 A, Vilnius 
    Geografijos mokymas pagal bendrąsias ugdymo programas. 

 
   1999 - 2002   Vyresnysis auklėtojas 

Respublikinė universitetinė ligoninė, Vaiko Raidos Centras (VRC) vaikų psichiatrijos skyrius su 
užimtumo programa.    Santariškių g. 7, Vilnius 
Auklėtojų darbo koordinavimas 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 
2010-2014 Viešojo administravimo (specializacija – švietimo įstaigų administravimas) programa. Suteiktas viešojo 

administravimo magistro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius 
1998-2000 Gamtos mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikacija, Vilniaus pedagoginis 

universitetas, Studentų g. 39, Vilnius 
1994-1998 Gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojo kvalifikacija, 

Vilniaus pedagoginis universitetas, Studentų g. 39, Vilnius 
 

  

                               1997 - 1999 Auklėtojas 

Respublikinė universitetinė ligoninė, Vaiko Raidos Centras (VRC) vaikų psichiatrijos skyrius su 
užimtumo programa.    Santariškių g. 7, Vilnius 

Vaikų su delinkventiniu elgesiu laisvalaikio organizavimas ir auklėjimas 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

 

 

                           2001 

                          2007 

                         2014 

Geografijos vyresniojo mokytojo kvalifikacija 
Geografijos mokytojo metodininko kvalifikacija 
 II  vadovo kvalifikacinė kategorija 

 

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Prancūzų kalba B1 B1 B2 B2 B1 

 Cours Intensif de Francais, 2010-07-(05-30), 90 val. Centre de Linguistique Appliquee, Universite 
de Franche-Comte de Besancon, France 
2012-07-(01-28), CAVILAM, VICHY, France 
 

Vokiečių, anglų, rusų kalbos B1 B2 B2 B2 B2 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Puikūs bendravimo gebėjimai, kuriuos įgijau ir nuolat tobulinu dirbdamas pedagoginį darbą. 
Dirbdamas gimnazijos direktoriumi nuolat bendrauju su mokinių tėvais, mokytojais, mokiniais, 
socialiniais partneriais ir kt. Konsultuoju kitų mokyklų  pradedančius dirbti vadovus kaip jų mentorius. 
Puikūs dalykinio bendravimo, derybų vedimo įgūdžiai, gebėjimai derinti skirtingas nuomones, įtikinti, 
argumentuoti, rasti kompromisinius sprendimus, valdyti konfliktines situacijas, tai sustiprinu 
vadovaudamas gimnazijai, kurioje ugdymas vyksta trijuose pastatuose, kurie yra skirtinguose miesto 
mikrorajonuose. Esu dėmesingas pašnekovas, moku išklausyti. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu suburti  komandą bendrai veiklai ir jai vadovauti. Šiuo metu vadovauju gimnazijai, kurioje dirba 
120 darbuotojų ir esu atsakingas už įstaigos rezultatus. Gimnazijoje ugdymas vyksta skirtinguose 
pastatuose, todėl sklandžiai organizuoti trijų kolektyvų darbą reikalingi tikrai geri organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai. Nuolat inicijuoju, skatinu naujas idėjas, pokyčius, įvairius projektus, buriu darbo 
grupes, telkiu gimnazijos bendruomenę geros mokyklos modeliui kurti, įgyvendinant novatoriško 
verslumo ugdymo programą. Gebu motyvuoti ir įkvėpti, nuolat skatinu kitų lyderystę. Turiu aiškią viziją, 
kur link turi judėti mano vadovaujama organizacija. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Vadovauju organizacijai jau šeštus metus, gebu užtikrinti saugią ugdymosi ir darbo aplinką, vadovauju 
strateginių ir kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui.  Nuolat analizuoju įstaigos veiklos 
rezultatus ir ieškau priemonių pažangai gerinti. Esu atviras pokyčiams, moku juos valdyti, esu 
lankstus, moku reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 „Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos kėlimo kursai“  2001-11-30 Nr. 2180, 
40val.Kompetencijos ugdymo centras 
Virtualios mokymosi aplinkos. Taikymo galimybės ugdymo procese. 2017-06-13, Nr. LD-2017-

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

 

0366, 8 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
Technologijų panaudojimo galimybės ugdymo procese. 2019-03-14, Nr. SM 19/0571, 6 val. 
VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. 
Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 2021-03-18 Nr. SD-623(1.6E) Nacionalinė švietimo 
agentūra (NŠA) 
„Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas“, „Ateities mokymas ir ugdymas: kintantys 
poreikiai ir skaitmeninių technologijų integracija“, Komunikacijos strategija ir partnerystės svarba“ 
60 akad. val. 2021-06-18 Nr. MDKIK10-632, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) 

  

  

Vairuotojo pažymėjimas A, B, C 
 

Pristatymai, pranešimai 

 

 

 

 

 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-06-01 skaitytas pranešimas tarptautiniame švietimo forume „ Mokykla be patyčių, Nr. PA-000841 
2022-02-09 skaitytas pranešimas Kauno švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, mokytojams 
„Ugdymo turinio, grįsto kompetencijomis, atnaujinimas“, Nr. PA-001229 
2022-05-03 skaitytas pranešimas respublikinėje konferencijoje“ Atnaujinto ugdymo turinio kelias iki 
kiekvieno mokinio“, Nr. PA-000225 
 
 
 
2009 -2017 Projektas „EMILE klasė – integruotas prancūzų kalbos ir dalyko mokymas“ 

2017 Certificate of Attendance For the attendance and contribution to the 2nd Transnational 
Project Meeting in Istanbul, Turkey of the procject „Art, Technology and Sport keep me bound 
to my school“ 2017 spalio31-lapkričio 2 d. 

2018 TMP1 (Transnational Project Meeting)as a part of European Union Project KA202 2017-
1-TR01-KA202-046662 entitled “Cooperative School and Qualified Career” 2018 vasario 5-9d., 
Lycee professionnel Francois de Mahy. 
2018 School entrepreneurship: an adventure looking at the future of Europe Erasmus +Programme of 
the European Union Which took place in Iznajar (Spain) from 18th to 20th Oktober 2018 
2022 Erasmus+Programe-Strategic Partnership Wander With Wonder 2019-1-FR01-KA229-063098, 
„Create Interaktive Maps“ and „Harness the Power of Excel“ From 24 th to 28 th of January 2022 In 
marsala (TP)-Sicily-Italy. 
 
 
 
 
 
2016-02-18 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencija „Kuriame ateities 
mokyklą kartu“. Darbo grupės moderatorius, konferencijos pranešimų rinkinio bendraautorius. 
2016-03-18  Respublikinė konferencija „Gimnazija vėl švietimo kaitos kryžkelėje“.  
2016-04 7,8 Tarptautinė mokslinė konferencija „Smurto prevencijos gerosios patirties sklaida“  
2016-09-23 Respublikinė konferencija „Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio 
sutrikimus“.  
2017-01-27 Nacionalinė konferencija, Istorijas pasakoja daiktai“, skirta Tarptautinės Holokaisto aukų 
atminties dienai paminėti.  
2017-03-16 „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“ 2017-03-16, Nr. 
VB-2017-0483, 6 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2017 Tarptautinė konferencija „ Ateities švietimas šiandien“. 2017-04-10, Nr. 17-E-1735, 6 val. (UAB 
“Šviesa” mokymo centras). 
2017-09-27 Tarptautinio ptojekto „Enable“ konferencija „Ateities mokykla 
2017„Gera mokykla Lietuvai: kryptys ir darbai“Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencija. 
2017-12-13 Nr. LD-2017 -1019, 6 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2018Kauno miesto ugdymo įstaigų forumas „Ateities pradžia mokyklos suole“ 2018-04-18 Nr. VB-
2018-0515, 6 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2018„Švietimas – Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“ Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencija. 
2018-05-21 Nr. LV-2018-0866, 6 val. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencija. 
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Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 „Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant“ 2021-11-11 Nr. PDK-15711, VŠĮ ”Gyvenimo 
Universitetas LT”. 
 
 
 
 
 
 
 
2012 „Sumažėjęs pažangumas: problemų sprendimo galimybės“ 2012-11-30, Nr. SP – 424, 6 val. 
Druskininkų švietimo centras 
2013 „Metodinės tarybos veiklos planavimas, organizavimas, vertinimas“ 2013-05-08, Nr. 13-3607, 
6 val. Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras 
2013 „Ugdymo karjerai integravimas į atskirų dalykų turinį ir į neformaliojo švietimo bei prevencines 
programas“ 2013-04-11,Nr. SK – 930, 6 val. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras 
2013 Hands on International Cooperation – course and contact seminar  2013-11-(12-13) Riga 
2014 „Pedagogo vidinių galimybių virsmas į profesines kompetencijas: atidesnis žvilgsnis į save arba 
visuminis požiūris į asmenybę ir jos tobulėjimo vyksmus“ I dalis. 2014-10-18, Nr. SP – 682, 8 val. 
Druskininkų švietimo centras 
2016 Projekto „EMILE klasė“ kokybės standarto ir nacionalinių įsivertinimo rodiklių dermė 2016-05-06, 
Nr. 006431, 8 val. (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra) 
2016 „Formaliojo ir neformaliojo švietimo dermė ugdant bendrąsias mokinių kompetencijas (Šiaulių 
Didždvario gimnazijos ir Salduvės progimnazijos patirtis)“ 2016-05-19, Nr. BA-1476, 6 val. (Kauno 
Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2016 „Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė, lankantis Suvalkijoje“ 2016-10-07, Nr. TI-1384, 8 val. 
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2017 „Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai įmonėse, įstaigose, 
organizacijose“ 2017-01-18, KA-S Nr. 17-59, 4 val. (UAB „Verslo Aljansas“). 
2017 Darbų saugos pažymėjimas 2017-01-25, Nr. K-3, 16 val. programa (UAB „Sabelija“). 
2017 Tarptautinės komisijos organizuotas seminaras „Netektys istorijoje ir istorinis suvokimas“. 
Seminaras yra Tarptautinės komisijos programos „Švietimas apie totalitarinių režimų nusikaltimus, 
nusikaltimų žmogiškumui prevencija ir tolerancijos ugdymas“ dalis. 2017-03-10, Nr. 5R-15 16 val. 
(Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti). 
2017 Tarptautinės komisijos organizuotas seminaras „ Istorinė praeitis ir iššūkiai švietimo 
sistemoje“2017-041-07, Nr. 5R-18, 8 val. (Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti). 
2017 Tarptautinės komisijos organizuotas seminaras „ Holokausto tema formaliame ir neformaliame 
ugdyme“ 2017-04-24, Nr. 5R-35, YAD VASHYEM (The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance 
Authority). 
2017 „Dalyvavimo „ERASMUS +KA1“ veikloje patirtis: kūrybiškumo ugdymas 
bendradarbiaujant“.2017-04-26, Nr. TI-2017-0433, 6 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2017 „Efektyvus vadovas. Kaip tinkamai deleguoti užduotis ir motyvuoti darbuotojus?“ 2017-05-11, Nr. 
2017/TMC 1402, 3 val. (Tęstinių mokymų centras). 
2017  Virtualios mokymosi aplinkos. Taikymo galimybės ugdymo procese“ 2017-06-13, Nr. LD-2017 
-0366, 8 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2017 „Teisės ir pareigos darbdaviams pagal naująjį Darbo kodeksą: ką turi žinoti biudžetinių įstaigų 
vadovai“. 2017-10-06, Nr. LD-2017-0556, 6 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2018 „Kūrybiškumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaigose“ 2018-06-20 Nr. ZV-2018-
0741, 8 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2018 Mokytojo profesionalumo samprata. Kompetencijų ir motyvacijos ūgtis vaiko sėkmei 2018-06-08, 
Nr LL3-18/3385, 8 val. VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. 
2019 Gimnazijos kolektyvo mikroklimato formavimas“ 2019-01-04, Nr. TSC-37, 8 val. VŠĮ Trakų 
švietimo centras. 
2019 Įtraukiojo ugdymo praktikos link 2019-02-20, Nr. SM 19/0475, 6 val. VŠĮ „Mokyklų tobulinimo 
centras“. 
2019 Technologijų panaudojimo galimybės ugdymo procese 2019-03-14, Nr. SM 19/0571, 6 val. VŠĮ 
„Mokyklų tobulinimo centras“. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2019 „Efektyvios mokytojų bendradarbiavimo formos siekiant mokinių asmeninės ūgties. 2019-10-04 
Nr. TSC-9953, 8 val. (VŠĮ Trakų švietimo centras). 
2019 Gifted- practitioners seminar – part 1 Gabių vaikų ugdymas remiantis Izraelio švietimo patirtimi“ 
2019 lapkričio 12-14 d.,  Nr. VB-2019-0994 , 24 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2020 „Efektyvus vadovavimas šiuolaikinėje organizacijoje“ 2020-01-10 Nr. VB-2020-0049, 8 val. 
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2020 „Efektyvaus vadovavimo šiuolaikinei švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas“. 2020-05-08 Nr. 
VB -2020-0209, 8 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2021„Mokytojas – asmeninis vaiko koučeris“, „Mokytojas ir mokinys XXI amžiuje“ 2021-01-05 Nr. 
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Pagyrimo raštai, padėkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-MRK-12326, 2,5 val. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. 
2021 Tolerancija, istorijos suvokimas ir vertinimas“ 2021-08-24 Nr. 5R-79, 16 akad. val., Tarptautinė 
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 
2021 „Pasidalytoji lyderystė mokykloje: per bendradarbiavimą į vaiko sėkmę“. 2021-09-10 Nr. AV-
2021-1774, 10 akad. val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2021 „Vidinės ir išorinės aplinkos įtaka mokytojų bendradarbiavimui ugdymo procese“. 2021-09-13 Nr. 
AV-2021-1824, 10 akad. val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2021 „Projektų valdymas. Nuo idėjos iki rezultatų“. 2021-09-30 Nr. 20210930-1, 8 val., JA Lietuva. 
2021„Mokymasis per patirtį: Renesansas Lietuvos valdovų Vilniaus dvare: kasdienybė ir 
šventė“.2021-12-10 Nr. AV-2021-2756, 8 val. Kauno švietimo inovacijų centras. 
2022 „XXI a. mokytojas: lyderystė švietimo sistemoje“. 2022-03-03 Nr. MRK-2221861, ISM (vadybos ir 
ekonomikos universitetas). 
2022 „Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK)“. 2022-04-15 Nr. SF20220415-595, 4 val. 
2022 Educational seminar in Holocaust Studies at Yad Vashem. The Seminar for Lithuanian 
Educators took place from 15-23 July 2022 and included 68 study hours. 
 
 
2017m. birželio 23 d. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas už edukacinę mentorinę 
veiklą. 
2017m. LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas už pilietiškumo bei Lietuvos istorijos puoselėjimą. 
2018m. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius už mokinių matematikos 
olimpiados organizavimą. 
2019m. už dalyvavimą ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte „Tęsk“. 
2019m.  Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius už bendradarbiavimą, svarų 
indėlį ir pagalbą organizuojant Hiratsukos (Japonija) miesto delegacijos vizitą Kaune. 
2021m.  Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius už dalijimąsi vertinga patirtimi ir 
pranešimo „Saugios, draugiškos ir atsakingos bendruomenės kūrimas Kauno Veršvų gimnazijoje“ 
skaitymą tarptautiniame švietimo forume „Mokykla be patyčių“. 
2022m. Kauno švietimo inovacijų centras už aktyvų dalyvavimą centro inicijuojamose tarptautinėse 
veiklose, dalijimąsi vertinga patirtimi. 
 
 
2012 Cours Intensif de Francais 2012-07-(01-28), CAVILAM, VICHY 
2012 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros 
mokymo programa 2012-11-(19-22), Nr. VB – 878, 22 val. KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos 
centras) 
2012 Mokyklos vadybos pagrindai I sesija: „Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai“ 
2012-10-(15-19), Nr. AM – 439, 32 val. KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras) 
2012 Mokyklos vadybos pagrindai II sesija: 
„Švietimo politika ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas“ 2012-
11-(19-22), Nr. AM – 470, 32 val. KPKC (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras) 
2013 Mokyklos vadybos pagrindai III sesija: 
Ugdymo proceso valdymas 2013-02-(25-28), Nr. VB – 242, 32 val. KPKC (Kauno Pedagogų 
kvalifikacijos centras) 
2013 Mokyklos vadybos pagrindai IV sesija: 
Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas 2013-04-(9-12), Nr. VB – 339, 40 val. KPKC (Kauno 
Pedagogų kvalifikacijos centras) 
2014 – 2015 Vadybinių kursų programa „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“: 
1. „Prometheus“ 
2. „Šiuolaikinis veikiantis vadovavimas. Vadovo atsakomybė bei funkcijos“. 
3. Sinergija komandoje. Vadovo įtaka komandai. 
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.). 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 
2019 Gifted-investing in the future 2019 gegužės 14-16 d., 24 val. Institucinio lygio programa 
211000739 
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2019 „Nauji metodai ir aktualijos 2019 gruodžio 3, 4, 5 d, 24 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos 
centras). 
2020Attendet a 216 hours course on working with gifted children Gifted – investing in the future and 
approved to 24 th of February, 2020 Kaunas , Lithuania 
2020 Lions Quest XXI amžiaus  socialinės ir emocinės kompetencijos „Raktai į sėkmę“Sertifikato Nr. 
SAMKGP 20022812/RĮS 15832 . Seminaras vyko 2020 m. vasario 27-28 d. Kauno Aleksandro 
Puškino gimnazijoje, 16 ak. val. 
2020 „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Prevencinės programos mokykloje. Kam jos ir ką daryti, 
kad jos suveiktų?“ 2020-06-22 Nr. 3ESF5-393, 20 val. Nacionalinė Švietimo agentūra. 
2020 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 
programa“ 2020-10-14 Nr. LV-2020-1102, 60 val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2020 Tarptautinė vadovų mokymo programa 2018-2020  Nr. RM-910, 32 val.  „Mokyklų tobulinimo 
centras“. 
2020 Lions Quest programų ir socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje tvarumo mokymai 
2020-11 10-11 d. Nr. SEU 377 , 24 val. 
2021 Vidaus kontrolės diegimas švietimo sistemoje: praktinis vidaus kontrolės politikos 
dokumentavimas bendrojo ugdymo įstaigose 2021-02-24 Nr. 30465, 24 val. 
Ekonomikos mokymų centras 
2021 „Retorika vadovams. Įtaigus viešasis kalbėjimas“ 2021-05-25 Nr.AV-2021-1571, 12 val. 
(Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2021 Ugdymo(si) pažangą skatinantys vadybiniai sprendimai mokykloje. 2021 balandžio-birželio mėn. 
Nr. AP063-2020-29, 40 akad. val., Mokyklų tobulinimo centras. 
2021 Skaitmeninės kompetencijos tobulinimo programos moduliai: „Skaitmeninė infrastruktūra: 
galimybės ir įgyvendinimas“,  „Ateities mokymas ir ugdymas: kintantys poreikiai ir skaitmeninių 
technologijų integracija“, „Komunikacijos strategija ir partnerystės svarba“ 2021-06-18 Nr. MDKIK10-
632, 60 akad. val., Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2022-06-01 Nr. SUT-289, 32 akad. val., 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022 „Praktinių verslumo įgūdžių ugdymo mokymai mokytojams. Mokinių mokomųjų bendrovių 
(MMB) programa „acceleratos_x“ „. 2022m. rugsėjo 5-6 dienomis 10 akad. val. Nr. 20220906-1, VŠĮ 
„Lietuvos Junior Achievement“. 
 
 
2018 „Lyderių laikas 3“stažuotė „Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas“ 2018 rugsėjo 
12-14 d. Klaipėdos miesto savivaldybė. 
2018 „Palankių ugdymo sąlygų sudarymas Kazachstano gabių mokinių ugdymo mokyklose“. 
Programa vykdoma ne LR teritorijoje, akreditacijos Nr. 213001527 2018 rugsėjo 30d. –spalio 5d., 24 
val. (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2019 „Nuotolinio mokymo(si) praktika Islandijos švietimo įstaigose“ Programa vykdoma ne LR 
teritorijoje, akreditacijos Nr. 211000711 2019 balandžio 7-17 d. Nr. MG-2019-0141, 40 val. stažuotė 
Islandijoje.  
2019 „ Kritinio mąstymo ugdymas Japonijoje mokinių pasiekimų gerinimui“. Programa vykdoma ne LR 
teritorijoje, programos kodas 213001581 2019m. spalio 6-12 d. , 30 val. stažuotė Japonijoje Nr. MG-
2019-0543 (Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras). 
2021 „Atsakingos lyderystės įtaka mokinių pasiekimų gerinimui Šveicarijoje“.  Programa vykdoma ne 
LR teritorijoje, programos kodas 213002759. 2021 spalio 19-23 d., 40 val. stažuotė Šveicarijoje Nr. 
ER-2021-0806 
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