
Direktorė JURGITA BUGENIENĖ 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

DARBO PATIRTIS 

2018 m. – iki dabar -Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorė. 

2016 m. – 2018 m.- Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla direktorė. 

2013 m. – 2016 m.- Kauno „Šilo“ pradinė mokykla direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2011 m.– 2013 m.- Kauno M. Valančiaus pradinė mokykla socialinė pedagogė, anglų kalbos mokytoja, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2009 m.– 2010 m.- V. A. Graičiūno aukštoji vadybos lektorė.  

1996 m. – 2002 m.- Kauno J. Basanavičiaus vidurinė mokykla anglų kalbos mokytoja. 

 

IŠSILAVINIMAS   

2006 m.- Kauno Technologijos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis 

laipsnis. 

2004 m.- Šiaulių universitetas, Socialinės pedagogikos ir psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

1997 m.- Kauno Vadybos ir kalbų koledžas, anglų kalbos mokytojo specialybė. 

 

KVALIFIKACIJA 

2015 m. suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 

Socialiniai gebėjimai: 

 Komunikaciniai gebėjimai įgyti dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, programose, skaitant 

paskaitas, vedant konsultacinius užsiėmimus. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai: 

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

Explorer, Outlook Express. 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai: 

 Imdamasi veiklos išanalizuoju esamą situaciją, planuodama veiklą išsikeliu aiškius ilgalaikius 

tikslus ir numatau veiklos rezultatus, remiu į komandinį darbą orientuotą veiklos organizavimo 

formų kūrimą. 

 Esu baigusi tęstinę programą „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“, žinau 

pagrindinius lyderystės principus, domiuosi emocinio intelekto svarba ugdymo procese. 

 



Bendravimo gebėjimai: 

 Mokėjimas bendrauti su komanda ir bendruomenės nariais. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Parengė, vykdė projektus: 

2014- 2016 m.- Tarptautinio Erasmus+ Comenius tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto 

koordinatorė. (Comenius daugiašalės partnerystės projektas, skatinantis tarpkultūrinius mokytojų mainus, 

aktyvinantis mokyklos bendruomenę įgyvendinant tarpmokyklinės partnerystės idėjas. Sukurti bendri 

ugdymosi produktai: internetinis puslapis, mokomosios programėlės) 

2014 m.- Respublikinio projekto „Simajudo turgus“ konkursinių teorinių bei praktinių užduočių veiklos 

koordinavimas. 

 

Patirties sklaida: 

Nuo 2011 m. – iki dabar - Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio 

pirmininko pavaduotoja, vykdau šias veiklas: miesto konkursų organizavimas, tiriamųjų įrankių 

parinkimas, apklausų sudarymas. 

Mokymų organizavimas ir vedimas, mokymų temos: komunikavimo pagrindai, efektyvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas, tarptautinė komunikacija, konfliktų ir streso valdymas, bendravimo psichologija. 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 

2019 m. Mokymo kursas „Pedagogų (mokyklos vadovų, pavaduotojų, skyrių vedėjų) vertinimas“. 

2018 m. Kursas „Kauno miesto kūrimasis ir suklestėjimas XV-XVI amžiuose“. 

2018 m. ES SF projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė Vokietijoje – Lenkijoje „Įvairūs mokyklų ir 

savivaldybių bendradarbiavimo modeliai: savivaldybės pagalba mokyklų iniciatyvoms ir sprendžiant 

problemas“. 

2018 m. Mokymų kursas „Etatinis pedagogų darbo užmokestis nuo 2018 09 01“. 

2018 m. Projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė „Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas“. 

2018 m. Kauno miesto ugdymo įstaigų forumas „Ateities pradžia mokyklos suole“. 

2018 m. Tęstiniai mokymai „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“. 

2017 m. Seminaras „Neformaliojo švietimo veiklos metodų įvairovė, ugdant pilnavertę asmenybę“. 

2017 m. Konferencija „Gera mokykla Lietuvai: kryptys ir darbai“. 

2017 m. Seminaras „Gimtojo miesto pažintinių kompetencijų ugdymas neformaliojo švietimo veikloje“. 

2016 m. Seminaras „Efektyvios komandos bruožai“. 

2016 m. Seminaras „Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi pažangos“. 



2016 m. Mokymai „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“. 

2016 m. Kursai „Vadybinių kursų „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“ tęstinė 

programa. 

2016 m.  Seminaras „Mokytojų veiklos planavimas, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais“. 

2016 m. Seminaras „Komandos vystymosi stadijos. Aš ir komanda“. 

2016 m. Seminaras „Tarpasmeninis bendravimas. Sunkių situacijų valdymas“. 

2016 m. Seminaras „Lyderystė ugdymo įstaigoje: naujai apibrėžtas mokytojo – vadovo lyderio vaidmuo“. 

2015 m. Seminaras „ Kaitos iššūkiai šiandieniniam mokytojui“. 

2015 m.- Seminaras „K. O. P. K. – Kiekvienos organizacijos pagrindas – komanda“. 

2015 m.- Seminaras „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“. 

2014-2015 m.- Mokyklos vadybos pagrindai (4 sesijos): ,,Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir 

uždaviniai“, „Švietimo politika ir mokyklos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas“, „Ugdymo proceso 

valdymas“, „Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas“. 

 


