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ASMENINĖ INFORMACIJA Kristina Gadliauskienė  
 

 

 

 370 68051294, 37 386742 

 kristinai.gadliauskienei@gmail.com, ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt 

 

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė  

 

DARBO PATIRTIS 
  

 

1996-1997 Anglų kalbos mokytoja 

Kauno 42-oji vidurinė mokykla 

• Anglų kalbos mokymas (6 klasės), ugdymo plano vykdymas, metodinė veikla, renginių, 
projektų inicijavimas, koordinavimas, organizavimas. 

 

2007-2010 Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

• Metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.  
 

2010-2018 Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

• Metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.  
 

2018-2020 

 

 

 

 

2018- 

Direktorė 

UAB mokykla „Eureka“ 

• Vadovavimas organizacijai.  
 

Lektorė 
VDU Švietimo akademija 

• Priešmokyklinio ugdymo pedagogikos modulio dėstymas. 
 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

1994-1998 Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis  

Vilniaus universitetas 

▪ Dabartinė lietuvių kalba, lietuvių kalbos dialektologija, lietuvių literatūrinės kalbos istorija, lietuvių 
literatūros istorija, lietuvių kalbos dėstymo metodika, lietuvių literatūros dėstymo metodika. 
 

2001-2003 Sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis  

Kauno technologijos universitetas 

▪ Organizacijų sociologija, sociologijos teorijos, žmogaus socialinė raida, statistiniai metodai  
socialiniuose tyrimuose. 
 

2010-2011 Mokytojo profesinė kvalifikacija  

Kauno technologijos universitetas 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba C1 B1 C1 C1 B1 

 Pažymėjimas anglų kalbos lygiui nustatyti, 09/24/2018,  UAB „Mokykla tau“. 

Rusų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

  

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

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 
Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

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

  

 ▪ Darbinėje veikloje naudoju personalo valdymo programą „Kontora“.  

 

Kiti gebėjimai ▪ Points of You praktiko kvalifikacija, Baltijos koučingo centras, 2014 

▪ Emocinio intelekto lektorė, Pozityvaus ugdymo institutas, 2017 
 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija. Vairavimo stažas 12  metų. 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

 

Projektai, konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas 
(pagrindinis tikslas/tema, 

veikla, rezultatai) 

 

2011 Respublikinė metodinė 
praktinė konferencija 
„Humanistinė pedagogika ir 
mokytojo motyvacija“. 

Tikslas - įsigilinti į ateities 
sąvoką kaip į neišsenkantį 
augimo, įkvėpimo, kūrybos, 
atgimimo šaltinį, pasidalyti 
patirtimi apie tai, kaip patys 
mokomės ir mokome savo 
ugdytinius. 

 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokslinė praktinė konferencija 
„Visa Lietuva skaito vaikams – 
ugdymas skaitant“. 

Tikslas – vaikų ugdymo 
specialistams suteikti žinių 
apie skaitymo balsu naudą, 
vertybių ugdymo būdus 
skaitant knygas, pristatyti 
įvairias skaitymo skatinimo 
programas, akcijas, aptarti 
iniciatyvos „Visa Lietuva skaito 
vaikams" perspektyvas bei 
įgyvendinimo priemones, 
pakviesti dalyvauti iniciatyvos 
vykdomose programose 
„Skaitantis darželis", „Skaitanti 
mokykla". 

 

2012 Tarptautinė praktinė mokslinė 
konferencija „Menas, dizainas 

Tikslas - aptarti meninio 
ugdymo kaitos bei 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ir meninis ugdymas: 
kūrybiškumo lavinimo metodai 
ir patirtys“. 

perspektyvos aktualijas, 
kūrybiškumo lavinimo metodus 
ir skatinti mokslininkus, 
menininkus, dėstytojus, 
mokytojus pristatyti metodinės 
veiklos rezultatus, atskleidžiant 
savo kūrybinės 
(mokslinės/meninės) veiklos 
originalumą, savitumą, 
išskirtinumą. 
Skaitytas pranešimas 
„Priešmokyklinio amžiaus 
vaikų kūrybiškumo ugdymo 
metodai ikimokyklinėje 
įstaigoje“. 

2015 Nacionalinė konferencija 
„Emocinis intelektas švietimo 
sistemoje“. 

Jos metu Lietuvos bei 
užsienio ekspertai dalinosi 
patirtimi įgyvendinant 
emocinio intelekto 
programas ugdymo 
įstaigose - lavinant 
pedagogų emocinį intelektą, 
kuriant emociškai 
intelektualią aplinką ir 
taikant EI lavinimo 
programas vaikams.  

Skaitytas pranešimas „Vertybių 
ugdymas ikimokykliniame 
amžiuje“. 

 

2016 Kauno miesto konferencija 
“Kuriame ateities mokyklą 
kartu”. 
 

Tikslas – subūrus švietimo 
bendruomenę, dalintis 
patirtimi bei idėjomis siekti 
kurti ateities mokyklą kartu, 
skatinti partnerystę siekiant 
aukštos ugdymo kokybės.  
 
Ikimokyklinio ugdymo 
grupės moderatorė. 

 

2017 
 

VŠĮ Pozityvaus ugdymo 
instituto įgyvendinama 
„Emocinio intelekto 
lavinimas mokyklose: 
lektorių mokymai taikant 
LPS TM metodiką“. 

2017 m. įsitraukiau į šią 
lektorių rengimo programą ir 
esu šio projekto dalyvė. 

 

 
 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta     

2007 Pokyčių švietimo įstaigoje 
valdymas 

2007-03-28, 8 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

   

2007-2008 Vaikų socialinių įgūdžių 
ugdymo programa „Zipio 
draugai“. 

2008-05-20, 48 val., 
Švietimo plėtotės centras 

   

2009 Reggio Emilia sistemos 
elementų taikymas 
ugdomosios veiklos metu 

2009-04-10, 8 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

   

2010-2011 Pilotinės ŠVIS ir politikos 
analizės savivaldybių 
lygmens kvalifikacijos 
tobulinimas 

2011-04-15, 80 val., 
Švietimo informacinių 
technologijų centras 

   

2011 Emilijos Redžo metodo 
diegimo galimybės Lietuvoje 

2011-06-08, 6 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

   

2011 Įgalinantis specialiųjų 2011-07-13, 18 val.,    
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poreikių turinčių vaikų 
ugdymas ir technologijų 
integravimas į ugdymo 
programą 

Ugdymo plėtotės centras 

2012 eTwinning ir Mokymosi visą 
gyvenimą programų 
galimybės ugdymo proceso 
ir tarptautinio 
bendradarbiavimo 
tobulinimui 

2012-05-24, 5 val., Švietimo 
informacinių technologijų 
centras 

 

2013 Sveikos gyvensenos 
pagrindų formavimas 
ikimokyklinėje įstaigoje 

2013-05-27, 8 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2013 Stebėjimo ir refleksijos 
metodas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
procese 

2013-05-28, 6 val., 
Leidyklos „Šviesa“ mokymo 
centras 

 

2013 Ikimokyklinio ugdymo 
kokybės gerinimas. 

2013-11-28, 48 val., Utenos 
švietimo centras 

 

2014 Įtraukusis vaikų, turinčių 
regėjimo sutrikimų, 
ugdymas: galimybės ir 
perspektyvos 

2014-10-29, 6 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2015 Edukacinė išvyka “Ugdymo 
turinio individualizavimas, 
pažangos ir pasiekimų 
vertinimas: Suomijos 
patirtis“ 

2015-09-18, 30 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2015 Neformaliojo švietimo 
mokyklų išorinio vertinimo 
organizavimo ir vykdymo 
teorijos ir metodikos žinių 
kursas 

2015-11-19, 80 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2015 Emocinis intelektas švietimo 
sistemoje 

2015-06-17, 8 val., 
Šiuolaikinių inovacijų 
diegimo ir kompetencijų 
ugdymo centras 

 

2016 Emocinio intelekto lavinimas 
ugdymo įstaigoje 

2016-12-29 , 24 val., 
Šiuolaikinių inovacijų 
diegimo ir kompetencijų 
ugdymo centras 

 

2016 Edukacinė išvyka „Airijos 
švietimo įstaigų 
bendruomenių narių 
tarpusavio santykiai – 
kokybiško ugdymo 
pagrindas” 

2016-10-31, 24 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2016 Ugdymo planavimas ir 
vertinimas 

2016-10-18 , 6 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2017 Pretendentų į švietimo 
įstaigų vadovus 
kompetencijų ugdymasis 

2017-05-22, 40 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 
centras 

 

2018 Ikimokyklinio ir pradinio 
mokyklinio amžiaus Lietuvos 
vaikų fizinio pajėgumo 
matavimo metodika 

2018-06-19, 6 val., LSU  

2018 
 
 
 
 
 

Mokytojo profesionalumo 
samprata. Kompetencijų ir 
motyvacijos ūgtis vaiko 
sėkmei 

2018-06-08, 8 val., VšĮ 
“Mokyklų tobulinimo centras” 

 

2019 Draugiškoji socialinio 
emocinio ugdymo olimpiada 

2019-03-21, 6 val., 
Šiuolaikinių inovacijų 
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Narystės 

 

„Dramblys“ 
ikimokyklinukams ir 
pradinukams 

diegimo ir kompetencijų 
ugdymo centras 

2020 
 
 
 
 
 

Psichologinis atsparumas ir 
jo ugdymas 

2020-12-19, 6 val., 
Šiuolaikinių inovacijų 
diegimo ir kompetencijų 
ugdymo centras 

 
 
 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės   

2017-šiuo metu Kauno miesto savivaldybės projekto 
„Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė. 

  

2015-šiuo metu Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo 
asociacijos narė. 

  

2014-šiuo metu 
 

Dalyvavimas ir praktika Koučingo 
specialistų mokyklos švietimo atstovams 
programoje „Mokytojas – Koučingo 
specialistas“. 

  

2013-šiuo metu Kauno miesto ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 
būrelio narė. 

  

 

  

  

 
 
 


