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Vardas

LIJANA

Pavardė

GIEDRAITIENĖ

Gimimo data

1970-01-20

Telefonas (-ai)

+370 61632217
lijanagiedraitiene@sanatorinemokykla.com

El. paštas (-ai)

PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki

Darbovietė

Nuo 2015 m.

Šiaulių
sanatorinė
mokykla,
K.Kalinausko
17,
Šiauliai

Nuo 2014 m.

Nuo 2011 m.
balandžio
mėn.

Nuo 1999 m.
rugsėjo mėn.

Pareigos

Direktorė

Nacionalinė
mokyklų vertinimo
agentūra, Didlaukio
g. 82, Vilnius
„Juventos“
progimnazija
P.Višinskio g. 16,
Šiauliai.

Išorės
vertintoja

„Juventos“
progimnazija,
P.Višinskio g.16,
Šiauliai.

Etikos
mokytoja

Mokyklos
Veiklos
stebėsenos
poskyrio
vedėja

Veiklos aprašymas
Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus
pareigybės aprašymas, patvirtintas Šiaulių
miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d.,
įsakymu Nr. AP-720.
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos
kokybės vertinimas.

Poskyrio
veiklos
planavimas,
organizavimas,
ataskaitų
rengimas,
bendradarbiavimas,
konsultacijų
mokyklos
bendruomenei
teikimas,
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas,
analizė, strateginis planavimas, projektų
rengimas,
apskaita,
koordinavimas,
veiksmingumo analizė.
Ugdymo veiklos planų rengimas,
įgyvendinimas, vadovavimas metodinei,
projektinei veiklai, dokumentų rengimas
ir įforminimas, darbas mokyklos veiklos
grupėse,
bendradarbiavimas
su
kolegomis,
mokinių
tėvais,
administracija, dalyvavimas savivaldoje,
mokinių
saugumo
užtikrinimas,
kvalifikacijos
kėlimas,
ataskaitų
rengimas.

2012 m.
balandžio
mėn. – 2012
m. gegužės
mėn.

Viešoji įstaiga
„Šiaulių regiono
plėtros agentūra“,
Vilniaus g. 100,
Šiauliai.

Projekto
lektorius

Paskaitų ir praktinių seminarų mokyklų
bendruomenėms vedimas, metodinės
medžiagos rengimas, bendradarbiavimas
su agentūra.

2012 m.
sausio mėn. –
2012 m.
balandžio
mėn.

Projekto
lektorius

Mokymų suaugusiems ir vaikams
organizavimas,
vedimas,
metodinės
medžiagos rengimas, mokymų grafikų,
ataskaitų,
mokymų
žiniaraščių
tvarkymas.

1999 m.
rugsėjo mėn.
– 2002 m.
birželio mėn.

Vilniaus miesto ir
apskrities
verslininkų
darbdavių
konfederacija,
Labdarių g. 5,
Vilnius.
„Lieporių“ vidurinė
mokykla,
Grinkevičiaus g.
22, Šiauliai.

Pradinių klasių
mokytoja
asistentė

2007 m.
rugsėjo mėn. –
2009 m.
birželio mėn.

„Vadybos, teisės ir
kalbų kolegija“,
Dvaro g. 87,
Šiauliai.

Lektorė

1993 m.
rugsėjo mėn. –
1998 m.
birželio mėn.

6 – oji vidurinė
mokykla,
Aerodromo g. 6,
Tauragė.

Pradinių klasių
mokytoja

Dalyvavimas projekte „Step by step“,
bendradarbiavimas su klasės mokytoja,
mokinių tėvais, administracija, pamokų
vedimas, dalykinių planų, programų,
vertinimo sistemos kūrimas, dokumentų
rengimas ir įforminimas, kvalifikacijos
kėlimas, ataskaitų rengimas.
Modulių
programų
rengimas,
dalyvavimas studijų procese – paskaitų
skaitymas, pratybų vedimas, studentų
egzaminavimas, dokumentų rengimas ir
įforminimas,
mokslinių
straipsnių
publikavimas, darbas tyrimų grupėse,
kvalifikacijos kėlimas.
Pamokų vedimas, dalykinių planų,
programų, vertinimo sistemos kūrimas,
kvalifikacijos
kėlimas,
ugdomoji,
kultūrinė, pažintinė ir kt. veikla su
mokiniais, mokinių tėvų informavimas,
švietimas, ataskaitų rengimas.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Šiaulių universitetas,
2005 m. – 2007 m.
Šiaulių universitetas, Kvalifikacijos
institutas, 1996 m. – 1999 m.
Šiaulių pedagoginis institutas,
1988 m. – 1992 m.

Švietimo kokybės vadybos studijų programa, magistro
kvalifikacinis laipsnis
Etikos studijų programa, etikos mokytojos kvalifikacija

Tauragės vaikų muzikos mokykla,
1979 m. – 1986 m.
Tauragės 1- oji vidurinė mokykla,
1977 m. – 1988 m.

Pradinio mokymo pedagogikos ir profesinių mokyklų grupių
auklėtojų programa, pradinių klasių mokytojos ir profesinių
mokyklų grupių auklėtojos kvalifikacija
Fortepijono specialybės kursas
Vidurinio išsilavinimo programa
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KVALIFIKACIJA
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojas, atestacijos
pažymėjimas Nr. 0560.
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba
Užsienio kalbos
Kalba

Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas

Rašymas

Rusų kalba

Labai gerai

Labai gerai

Gerai

Gerai

Anglų kalba

Labai gerai

Labai gerai

Gerai

Gerai

Darbas kompiuteriu:
OS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet Explorer, MS Outlook Express –
įgudęs vartotojas, SPSS – pagrindai.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija: etikos mokytoja metodininkė
Kita informacija: vairuotojo pažymėjimas - B,C kategorija, vairavimo stažas nuo 1988 m.
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Organizacija, pareigos/atsakomybės

Data (nuo–iki)
2016 m.
2014 m.

2014 m.

Šiaulių miesto mokyklų vadovų asociacijos narė.
Lietuvos etikos mokytojų asociacijos narė. Profesinės patirties
dalijimasis, kvalifikacijos tobulinimas, bendradarbiavimas su etikos
mokytojais, jų ugdymo institucijomis.
Kokybės siekiančių mokyklų klubo narė. Profesinės patirties bendrojo
lavinimo mokyklose dalijimasis, kvalifikacijos tobulinimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
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Data
2017

2017
2017
2017
2017
2016

2016
2016

2016

2016

2016

2016
2016
2016

2016
2016
2016
2016
2016

2015

Pavadinimas
Seminaras „Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas ir
Mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1d.:
praktinės rekomendacijos ir ypatumai“.
Seminaras „Darbo santykių pokyčiai viešajame
sektoriuje po 2017 m. liepos 1 d.“.
Seminaras „Rodiklių raiška: vizija ir realybė“.

Data, trukmė, vieta
2017-08-17, 6 val., Šiauliai, UAB
„Stegus“.

2017-07-20, 6 val., Šiauliai, UAB
„Factus sum“.
2017-06-28, 6 val., Nacionalinė
mokyklų vertinimo agentūra.
Seminaras „Teach, Learn and Quality“.
2017-05-14-19, 48 val., Portugalija,
Eekhout Academy.
Seminaras „Pamokos stebėjimas ir vertinimas“.
2017-03-03, 6 val., Panevėžio
pedagogų švietimo centras.
Seminaras „Mokyklos veiklą tobulinantis vertinimas: 2016-12-28-29, 16 val., Nacionalinė
naujų rodiklių taikymo iššūkiai išoriniame mokyklų vertinimo agentūra.
vertinime“.
Mokymo kursas „Naujas Darbo kodeksas – 2016-11-29, 8 val., Ekonomikos
svarbiausios naujovės ir jų taikymas“.
mokymo centras.
Konferencija „Idiopatinės skoliozės diagnostikos 2016-11-09, 6 val., Vilniaus
gydymo aktualijos“.
universitetas,
Lietuvos
vaikų
ortopedų traumatologų draugija,
GEMA reabilitacijos centras.
Konferencija „Psichikos sveikata Lietuvoje: mokslo ir 2016-10-18, 6 val., Kelmės rajono
praktikos paradigmos“.
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras.
Mokymai „Mokinio socialinių/bendrųjų kompetencijų 2016-10-19-20, 2016-11-09, 20 val.,
identifikavimas mokykloje“.
Panevėžio
pedagogų
švietimo
centras.
Praktinės programos kursas „Vaikų stuburo chirurgija 2016-09-30, 5 val., Vilniaus
Lietuvoje“.
universitetas,
Lietuvos
vaikų
ortopedų traumatologų draugija.
Kursai „Bringing Creativity and Thinking Skills in to 2016-07-17-23, 42 val., TA Gruop.
the Education process“.
Seminaras „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir 2016-06-28-29, 14 val., Nacionalinė
išorinio vertinimo aktualijos“.
mokyklų vertinimo agentūra.
Seminaras „Aktyvūs, motyvuoti tėvai. Ar tai 2016-06-13, 6 val., Radviliškio raj.
įmanoma?“.
Sav. Švietimo ir sporto paslaugų
centras.
Konferencija „Ugdymo procesas: nuo teorijos prie 2016-06-09, 6 val., Šiaulių Salduvės
praktikos – nuo praktikos prie teorijos“.
progimnazija.
Konferencija „Pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir 2016-05-26,
6
val.,
Šiaulių
emocijų sunkumų, praktiniai aspektai“.
savivaldybės švietimo centras.
Konferencija „Seni klausimai- naujas požiūris“.
2016-03-24, 6 val., Kėdainių
švietimo pagalbos tarnyba.
Kursai „Monitoring and evaluation“.
2016-03-07-11, 29 val., In-Dialogue.
Seminaras
„Motyvuojantis
bendravimas
ir 2016-01-08, 6 val., Radviliškio raj.
bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje“.
Sav. Švietimo ir sporto paslaugų
centras.
Seminaras „Klaidos valdant įstaigos lėšas ir turtą. 2015-12-10, 6 val. Ekonomikos
Mokinio krepšelio lėšų naudojimas 2016-2016 mokymo centras.
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2015

metais“.
Respublikinė konferencija „Kokių pasiekimų tikimės 2015-04-02, 6 val., Kauno pedagogų
iš Geros mokyklos“.
kvalifikacijos centras.

2015

Seminaras „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės 2015-03-16, 6 val., Panevėžio
įsivertinimo rodikliai“.
pedagogų švietimo centras.

2015

Apskritojo stalo diskusija „Mokinio asmeninės 2015-03-30,
6
val.,
Šiaulių
pažangos
matavimas“.
Skaitytas
pranešimas savivaldybės švietimo centras.
„Mokinio portfolio“.

2014

Respublikinė praktinė konferencija „Mokinių
ugdymo
karjerai
kompetencijų
tobulinimo
problemos“,
skaitytas
pranešimas
„Karjeros
kompetencijų ugdymas tarptautinių projektų metu“.

2014

Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės išorinis 2014-01-15-17, 22 val., Nacionalinė
vertinimas: aktualijos, tendencijos, refleksija“.
mokyklų vertinimo agentūra.

2014

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija 2014-04-15,
6
val.,
Šiaulių
„Įsivertinimas. Kaita. Pažanga“.
savivaldybės
švietimo
centras,
Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra.
Seminaras „Lietuvos mokinių pasiekimai: džiaugsmai 2014-06-26-27, 12 val., Nacionalinė
ir rūpesčiai“.
mokyklų vertinimo agentūra.

2014

2014-01-03,
6
val.,
Šiaulių
savivaldybės
švietimo
centras,
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras.

2014

Metodinė diena „Mokinių mokymo(si) pasiekimų 2014-08-27, 8 val., Ugdymo plėtotės
gerinimas“.
centras.

2014

Monitoringo seminaras „Nordplus
eTwinning projektų metu įgytos
kompetencijos“, skaitytas pranešimas.

2014

Seminaras „Gabūs vaikai: ugdymo galimybės ir
galimos problemos“.
Seminaras „Kaip padėti mokiniams renkantis karjerą
ir ko galėtume pasimokyti iš profesinio orientavimo
kitose šalyse“.

2014-12-22, 6 val., Leidyklos
„Šviesa“ mokymo centras.
2014-12-16,
6
val.,
Šiaulių
savivaldybės švietimo centras.

Stažuotė bendrojo ugdymo mokykloje „Mokyklų
veiklos kokybės išorinio vertinimo praktinis
mokymas“.
Bendrojo ugdymo mokyklos vadovų mokymo
programa.
Seminaras „Karjeros koordinatoriaus veiklų švietimo
įstaigoje ypatumai“.

2013, 45 val., Nacionalinė mokyklų
vertinimo agentūra.

2014

2013

2013
2013

2012- Programa „Išorės vertintojų rengimas“.
2013

Junior ir 2014-10-09, 4 val., Švietimo mainų
profesinės paramos fondas

2013-09-24-26, 24 val., Panevėžio
pedagogų švietimo centras.
2013-10-14-15, 16 val., Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo
centras.
2012-2013, 58 val., Nacionalinė
mokyklų vertinimo agentūra.
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA, STRAIPSNIAI
Data
2017

20152017

20132015

Projektai,
konferencijos,
straipsniai
Darbo stebėjimo vizitas
Raayland
College,
Venray, Olandija.
Tarptautinis Erasmus +
(KA1)
projektas
„Inovatyvus mokymas
(-is) – sėkmės įrankis
ugdymo
kokybei
užtikrinti.
Tarptautinis Nordplus
Junior projektas
„Galvos. Veik. Patirk
sėkmę“.

Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
Susipažinimas su Olandijos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistemos
pristatymas. Gerosios patirties sklaida, darbo procesų mokykloje
stebėjimas, aptarimas.
Projekto tikslas – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Projektu siekiama
sudaryti sąlygas pedagogams plėtoti kompetencijas kvalifikacijos kursų
ir darbo stebėjimo vizitų metu. Siekiama, kad mokytojai įgytų
kompetencijų, kurios leistų palaipsniui mokymo paradigmą pakeisti į
mokymosi paradigmą.(2015-1-LT01-KA101-013243)
Projekto tikslas – supažindinti mokinius ir mokytojus su TOC mąstymo
įrankiais, kurie laiduotų sėkmingą gyvenimą. Patobulintos švietimo
įstaigos bendradarbiavimo ir partnerystės, vadovavimo žmonėms ir
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimui
kompetencijos.(NPJR-

2013/10390)
20132014
2012 2013
2012

20112012

2011

Tarptautinis Nordplus
Junior
projektas
„Ateitis
prasideda
šiandien“.
Tarptautinis Nordplus
Junior
projektas
„Didelis
mėlynas
brangakmenis visatoje“.
Projektas „Visuomenės
įgalinimas
socialinės
partnerystės kontekste –
pilietinių kompetencijų
ugdymas inovatyviais
aktyvios
įtrauktiems
metodais“.
Tarptautinis Nordplus
Junior projektas
„Profesinis
informavimas kaip
švietimo kokybės
garantas“.
Projektas „TOC for
education „ metodikos
taikymas
bendrojo
lavinimo
mokyklos
bendruomenėms
per
netradicines
ugdymo
formas.

Projekto tikslas- plėtoti mokinių ir mokytojų kompetencijas planuojant
karjerą. Susipažinta su rinkos prognozėmis, Suomijos, Švedijos, Latvijos
švietimo sistemomis. Patobulintos Vadovavimo žmonėms, strateginio
mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijos. (NPJR-2013/10288)
Projekto tikslas – bendraujant ir bendradarbiaujant su Švedijos Latvijos
ir Islandijos mokyklų bendruomenėmis ieškoti būdų Žemės resursų
tausojimui.
Patobulinta vadovavimo žmonėms kompetencija.(JR-

2011_1b-27818)
Projekto tikslas – suteikti moksleiviams, jų tėvams ir mokyklų
administracijos darbuotojams ir mokytojams teorinių žinių apie
savanorystę, jos prasmę žmogaus gyvenime. Paruošta mokomoji
medžiaga apie savanorystę. Pravesti pilotiniai mokymai apie savanorystę
Šiaulių J.Janonio, „Šiaulių Universiteto“, „Šiaulių Lieporių“
bendruomenėms. Patobulintos vadovavimo žmonėms ir vadovavimo
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui kompetencijos.
Projekto tikslas – supažindinti mokinius su karjeros planavimo
žingsniais, mokyti išsikelti asmeninius tikslus, planuoti savo ateitį.
Žinodamas asmeninius tikslus mokinys bus motyvuotas, todėl gerės
ugdymo/si kokybė. Projekte dalyvavo Norvegijos, Lietuvos, Latvijos ir
Estijos mokyklos. 2012 m. ŠMPF pripažino projektą gerosios patirties
pavyzdžiu.
Patobulinta
švietimo
įstaigos
partnerystės
ir
bendradarbiavimo kompetencija. (JR-2011_1a-25765)
Dalyvavimas 160 val. mokymuose. Susipažinimas su efektyvaus
mąstymo programa, TOC priemonėmis. Išlaikytas valstybinis egzaminas,
suteiktas „TOC for education“ trenerio, „kaučerio“ sertifikatas. Paruošta
mokymų programa mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams.
Suorganizuoti ir pravesti seminarai Šiaulių „Juventos“ progimnazijos
mokiniams, mokinių tėvams, Šiaulių „J. Janonio“ gimnazijos mokinių
tėvams. Patobulintos švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo,
strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijos.
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20092011

Tarptautinis Comenius
projektas
„Sveikos
gyvensenos
kompetencijų
plėtojimas
Europos
mokyklose“.

Projekto tikslas - skatinti mokinių poreikį rūpintis savo sveikata
mokykloje ir už jos ribų bei kartu ieškoti alternatyvių su sveikata ir
gyvenimo būdu susijusių problemų sprendimo būdų. Mokinių
apsikeitimo programose ir projekto partnerių susitikimuose susipažinta
su Graikijos, Čekijos, Vengrijos, Italijos, Norvegijos, Turkijos švietimo
sistemomis ir jų ypatumais, paruošta metodinė medžiaga skirta sveikos
gyvensenos kompetencijų plėtojimui. (LLP-COM-DP-2009-LT-

00202)
200805-07

2008

Konferencija “Švietimo
kokybės vadybos
problemos: teorija ir
praktika”
Mokslinis straipsnis
„Pedagogų metodinės
veiklos mokykloje
kokybės matmenys
nuolatinio profesinių
kompetencijų
tobulinimo vyksme“

Skaitytas pranešimas “Pedagogų metodinės veiklos mokykloje kokybės
parametrai nuolatinių kompetencijų tobulinimosi kontekste”. Tikslas –
supažindinti konferencijos dalyvius su metodinės veiklos mokykloje
kokybės parametrais. Kokybiškai organizuota metodinė veikla
mokykloje padėtų pedagogams tobulinti kompetencijas darbo vietoje.
Straipsnis publikuotas leidinyje “Švietimo kokybės gerinimas:
problemos ir perspektyvos“(VDU, Kaunas, 2008). Tikslas – supažindinti
su teoriškai pagrįstais ir pedagogų lūkesčių tyrimu nustatytais pedagogų
metodinės veiklos kokybės matmenimis.

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Pomėgiai: sportas (krepšinis), joga. Domiuosi filosofija, tradicine kinų medicina. Laisvalaikiu
mėgstu aktyvų sportą, literatūros skaitymą.
PAPILDOMA INFORMACIJA
(Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus argumentuokite ir detalizuokite.)
Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą
Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo
įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje
Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis
darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos
kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje
Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu
Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu
Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus

TAIP NE
×
×
×

×
×
×

7

