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ASMENINĖ INFORMACIJA Jurgita Naudžiuvienė  
 

  

 Landsbergio-Žemkalnio 16 - 16, Kaunas, Lietuva 

 37069939061        

 jurgitana@gmail.com 

   

  

 

 

 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
PAGEIDAUJAMAS DARBAS 

 

Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojo 
ugdymui pareigų. 

2001 -  Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytoja. 

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

▪ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Ugdomojo plano rengimas ir vykdymas, metodinė veikla, 
renginių, projektų inicijavimas, koordinavimas, organizavimas. 

 

1991 - 1994 

 

 

 

2003 - 2005  

 

 

2003 – 2005 

 

 

2013  

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija  

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla 

 

 Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
 Klaipėdos universitetas 
 

Auklėtojo profesinė kvalifikacija 
Klaipėdos universitetas 
 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija 
Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

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

Rusų kalba  B1 B1 B1 B1 B1 

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

 
 

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Komandos telkimas  

▪ Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

▪ Ugdymo turinio vadyba 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

▪ Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą; 

▪ Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais; 

▪ Koordinuoti mokyklos metodinę veiklą. 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai 

 

▪ Gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa 

▪ Esu įgudusi skaitmeninių gebėjimų vartotoja. 

Kiti gebėjimai ▪ Matematiniai, loginio, kritinio mąstymo gebėjimai. 

▪ Strateginio mąstymo, planavimo gebėjimai. 

▪ Mokykloje esu atsakinga už mokytojų darbo grafikų parengimą. 
 

Vairuotojo pažymėjimas B, B1 kategorija. Vairavimo stažas 30 metų. 
 

Projektai 

Konferencijos 

Seminarai 

 

▪  

Data Projektai, seminarai Trumpas aprašymas 

2006 Vaikų socialinių įgūdžių 
ugdymo programa „ Zipio 

draugai“ 

2006-05-16 Nr. 8833, 52 val. 
Švietimo plėtotės centras 

2016 „Emocinio intelekto 
lavinimas ugdymo 

įstaigoje“ 

2016-12-29, 24 val.  
Šiuolaikinių inovacijų diegimo 

ir kompetencijų ugdymo 
centras 

2018 „Tinkamai suformuota 
komanda – kokybiško ir 
perspektyvaus darbo 

pagrindas“ 

2018-10-12, 6 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 

centras 

2018 „Emocinio intelekto ir 
socialinių kompetencijų 

ugdymas“ 

2018-06-12, 8 val., VšĮ 
Mokyklų tobulinimo centras 

2019 Vaikų turizmo renginių 
vadovas 

2019-03-19, 4val., Lietuvos ir 
Vokietijos UAB Tuvlita 
konsultavimo tarnyba 

2019 „Kokybiškas aplinkų 
kūrimas ikimokyklinio – 
priešmokyklinio ugdymo 

grupėse“ 

2019-06-13, 6 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 

centras 

2020 „Kaip ugdome ateities 
lyderius: emocinis 

intelektas „vs“ dirbtinis 
intelektas“ 

2020-03-22, 8 val., Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centras 

2020 „Pasirengimas pedagogo 
metinės veiklos vertinimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo 
pokalbiui“ 

2020-08-25, 12 val., Kauno 
pedagogų kvalifikacijos 

centras 
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Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ mane subrandino kaip asmenybę ir puikų pedagogą. Gerai pažįstu 

įstaigos strategiją, vadovo siekius ir viziją, keliamus tikslus, bendruomenės darbo kultūrą. Dirbau darbo grupėje 

kuriant Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Sudarau mėnesinius darbuotojų 

darbo grafikus, sekretoriauju pedagogų posėdžiuose. Domiuosi emocinio intelekto lavinimu ugdymo įstaigoje, 

inovacijų taikymu vaikų ugdyme, darniosios aplinkos kūrimu, ugdymu per žaidimą, per patirtį. Pirmenybę teikiu 

vaiko poreikiams ir interesams, kartu užtikrinant, kad būtų pasiekti ilgalaikiai vaikų ugdymosi ir raidos tikslai. Vaiko 

gerovę atspindi sąlygos, kuriose yra pripažįstami ir atliepiami visi vaiko poreikiai: fiziologiniai, emociniai, 

socialiniai ir kognityviniai. Mano nuomone, gerinant ugdymo kokybę įstaigoje, didžiausias dėmesys turi būti 

skiriamas ugdymo procesui, programai, pedagogų ir vaikų santykiams, mokyklos bendruomenės santykiams su 

vaiko šeima, tai yra tam, kas įgalina vaikus daryti ugdymosi pažangą. Siekiant kokybiško ugdymo, dėmesys turi 

krypti į visuminę ugdymo proceso dalyvių sąveiką: vaiko ir mokytojo, vaiko ir vaiko, vaiko sąveika su gamtine ir 

sociokultūrine aplinka, ugdymosi aplinka ir priemonėmis, spontaniška vaikų veikla, vaikų sumanyta ir pasiūlyta 

veikla (ugdymasis) ir mokytojo inicijuota veikla (ugdymas).  

Tai reiškia, kad bet koks mokymasis vyksta tik tuomet, kai besimokantysis yra susidomėjęs ir motyvuotas 

mokytis.  

Atėjusi į šias pareigas sieksiu motyvuoti bendruomenę siekti kokybiško ugdymo ir vaiko 

gerovės, bei stengsiuosi, kad visi bendruomenės nariai jaustųsi emociškai saugiai ir jaukiai mūsų 

įstaigos aplinkoje.  

Esu komunikabili, bendraujanti, atsakinga, patikima, nuoširdi bei sąžininga su bendruomenės 

nariais. Atvira naujovėms ir siekianti asmeninio tobulėjimo. Gebanti dirbti komandoje, siekti bendrų 

2021 „Socialinių emocinių 
įgūdžių ugdymas 

integruojant Kimochis 
programą“ 

2021-05, 10 val., Kauno rajono 
švietimo centras 

2021 „Inovacijos vaikų darželyje“ 2021-11-16, 96 val., 
Nacionalinė švietimo agentūra 

2022 „Tarptautinio eTwinning 
projekto „Darni aplinka – 

įtraukiojo ugdymo/si 
įgalinimas“ pristatymas ir 

darbo eiga“ 

2022-02-18, 10 val., Kauno 
švietimo inovacijų centras 

2022 „Žaidžiame meną: 
naratyvinis ugdymas“ 

2022-04-28, 4 val., VšĮ 
mokymosi mokykla 

2022 „Lauko pedagogika 2022“ 
„Lauko pedagogika: 
metodų ir priemonių 
taikymas praktikoje, 
edukacinių erdvių 

įrengimas“ 

2022-05-04, 12 val., 
Pedagogas. lt  
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tikslų, ieškoti įstaigos veiklos kokybės kilimo galimybių, atvira tarpusavio pagalbai ir 

bendradarbiavimui.  

Todėl manau, kad mano kūrybiška ir atsakinga asmenybė, sukaupta patirtis, gilus įstaigos 

bendruomenės pažinimas gali būti naudingas užimant šias pareigas.  

 


