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ASMENINĖ INFORMACIJA Edita Miklovienė 

  

  

 834324641  869989006 

 emikloviene@gmail.com 

Lytis Moteris| Gimimo data 20/08/1975 | Pilietybė Lietuvė 

 

 

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

                                            2021-03-01      Direktorė 
                                                                Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija , Jaunimo g. 6 , Igliauka LT-69118 
 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

2003-01-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-09-01 

 

 

 

 1997-08-01-1999-08-27  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija , Jaunimo g. 6 , Igliauka LT-69118, Marijampolės 
savivaldybė, tel. 834324641, el.p. matucio.gimnazija@gmail.com  

▪ Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos strategiją, metinį veiklos planą, mokyklos 
ugdymo planą, UP įgyvendinimo priežiūra. 

▪ Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas ir 
stebėsena. 

 Sisteminga mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsena, NMPP, PUPP organizavimas ir duomenų 
panaudojimas tobulinant mokyklos veiklą.  

 Vaiko gerovės komisijos pirmininkė. 

 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 Projektinės veiklos inicijavimas. 

 Ugdymo(si) aplinkų mokykloje kūrimo inicijavimas. 

 
Kūno kultūros mokytoja  
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija , Jaunimo g. 6 , Igliauka LT-69118, 
Marijampolės savivaldybė, tel. 834324641, el.p. matucio.gimnazija@gmail.com 
 

Kūno kultūros mokytoja  
Kalvarijos vidurinė mokykla,  J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202, Kalvarija 
Šešupės pagrindinė mokykla, Netičkampio k., LT-69159 Marijampolė 
 

                                 2003 - 2007 

 

 

                                   

                                   

                                    1993 -1997 

Edukologijos magistras Įrašykite EQF lygį (jei žinote) 

Vytauto didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas Tel. (8 37) 222 739 

Ugdymo organizavimas 
 

Kūno kultūros mokytojas (bakalauras) 
Lietuvos kūno kultūros institutas,  
 

Gimtoji kalba Lietuvių 

 
  

 

 

 

Kitos kalbos 
SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  Informacijos  
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Mano kompetencija ir kvalifikaciniai reikalavimai atitinka keliamus reikalavimus pretenduoti į 
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas: geri 
strateginio ir kolegialaus valdymo, veiklos, ugdymo proceso, švietimo pagalbos mokiniams 
organizavimo įgūdžiai. Domiuosi švietimo politikos naujovėmis, tobulinu vadybines kompetencijas 
Inicijavau pedagogų bendruomenei kvalifikacijos tobulinimo    renginius, kuriuose jie įgijo žinių kaip 
planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, diferencijuoti veiklas, kurti virtualias ugdymo aplinkas.  

                                                                         Gebu dirbti su Microsoft Office, Word, Exel, Power Point programomis. 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

   

 

 

pateikimas žodžiu  

Anglų kalba Pažengęs Pažengęs Pažengęs Pažengęs Pažengęs 

 UAB „ Kalba.lt “ pažyma Nr. VT/19-70. Kalbos mokėjimo lygis - B1 

Rusų kalba Pažengęs Pažengęs Pažengęs Pažengęs Pažengęs 

 B1 

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

Bendravimo gebėjimai Gebu  dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, derinti  savo idėjas su kitų žmonių idėjomis ir 
žiniomis. Studijuodama VDU išklausiau bendruomenės organizavimo kursą, specialųjį kursą „ 
Individas, grupė ir organizacija“ , dalyvavau  seminaruose. Kompetencijas tobulinau darbe planuojant, 
organizuojant mokyklos veiklą, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, rengiant ir įgyvendinant 
projektus, konsultuojant mokytojus, mokinius , tėvus. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Telkiu komandas ugdymo proceso tobulinimo, inovatyvių metodų taikymo ir kt. projektams rengti, juos 
vykdyti.  2018 - 2020 m. įgyvendintas 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ priemonės Nr. 09.2.1-
ESFA-K-728 „ Matematikos pasiekimų gerinimas sukuriant ir efektyviai panaudojant inovatyvias 
erdves “ projektas. 2020 m. sutelkiau 10 narių komandą projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimui.  

Vadovauju gimnazijos vaiko gerovės komisijai, ugdymo plano, veiklos plano rengimo grupėms, 
metodinei tarybai. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 įgudęs įgudęs pažengęs pažengęs pažengęs 

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

 Lispa mokykla pažymėjimas NR. 19021  „Skaitmeninio raštingumo ir kompiuterinės grafikos „ mokymai 40 val. 

Kiti gebėjimai   

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija 

    Projektai 

 

ESFA projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas sukuriant ir efektyviai panaudojant inovatyvias 
erdves“. Projekto rengimo ir vykdymo grupės vadovė. 

Projektas „Kokybės krepšelis“. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano grupės vadovė. 

   
 

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

