
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ILONA ANDRIKIENĖ 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

DARBO PATIRTIS 

2018 m. –  iki dabar- Kauno Žaliakalnio  progimnazija direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2005 m. – 2018 m. - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

1996 m. – 2005 m. - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja. 

 

IŠSILAVINIMAS  

1996 m.- Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogika, edukologijos bakalauro laipsnis. 

 

KVALIFIKACIJA 

2015m. suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija. 

2001m. suteikta pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

 

Dalykiniai gebėjimai: 

 Aktualių dalykinių, profesinių žinių turėjimas ir pritaikymas. 

 Dalykinių žinių turėjimas ir taikymas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai: 

 Gerai moku naudotis ,,Microsoft Office“ programomis: Word, Excel, Power Point, Internet 

Explorer, Outlook Express. 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai: 

 Turiu organizacinių gebėjimų vykdant  grupinius projektus, paskirstant narių veiklas, atsakomybes 

bei kontroliuojant atsiskaitymą, taip pat kryptingai organizuojant savo, grupės ar bendruomenės 

veiklas.  

 Gebu kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją 

veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbo tobulinimui.  

 Gebu planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su 

progimnazijos direktoriumi. 

Bendravimo gebėjimai: 

 Mokėjimas bendrauti su komanda ir bendruomenės nariais. 

 

 

 

 



PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Parengė, vykdė projektus: 

2017-2018 m.- Europos Sąjungos fondų investicijomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“. 

 

Patirties sklaida: 

2018m.- Pranešimas įstaigos  bendruomenei tėvų susirinkimo metu ,,Būsimas pirmokas“. 

2016m.- Pranešimas miesto pedagogams ,,Edukacinės aplinkos įtaka visapusiškai vaiko raidai“. 

2015m..- Pranešimas mokytojų metodinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinio ugdymo(si) ypatumai“. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 

2018m.- Seminaras ,,Informacinių komunikacinių technologijų (e.dienyno TaMo) diegimas 

ugdymo organizavime“ 

2018m.- Seminaras ,,Lyderystė ugdymo įstaigoje: naujai apibrėžtas mokytojo-vadovo lyderio 

vaidmuo“. 

2018m.- Seminaras ,,Pilietinio ir tautinio ugdymo programos įgyvendinimas, naudojant netradicines 

ugdymo formas“. 

2017m.- Seminaras,,Metodų portfelio taikymas pradiniame ugdyme naudojant IQES online 

platformą‘‘. 

2017m.- Seminaras -,,IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti 

panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį‘‘. 

2015-2016m.- Mokyklos vadybos pagrindai: 

 1) ,,Švietimo politika ir mokyklos strategijos kūrimas ,strateginio plano rengimas ir 

įgyvendinimas“ 

 2) ,,Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai“‘ 

 3) ,,Ugdymo proceso valdymas“ 

 


