
 

Curriculum Vitae  

Nijolė Mažeikienė 
 

Gimimo data: 1957 m. 

Adresas: Kaunas 

Telefonas  tel. 867881136  

El. paštas: nemunas.nijole@gmail.com 

Duomenys apie išsilavinimą 

1964 – 1973 

1969 – 1973 

Kauno XXI vidurinė mokykla (dabar „Nemuno“ mokykla)  

Kauno I vaikų muzikos mokykla, akordeono klasė 

1973 - 1977  Baigta Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla  

Įgyta kvalifikacija: muzikos mokytoja – chorvedė.  

1977 – 1982  Aukštojo mokslo studijos LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos  

Fakultete. Įgyta kvalifikacija: muzikos mokytoja – choro dirigentė;  

1981 -1983 Darbas pagal paskyrimą Kauno XXI vid. mokykloje, muzikos mokytoja 

1998 įgytas aukštasis universitetinis išsilavinimas  Klaipėdos Universitetas 

Suteikta muzikos mokyto – choro dirigento kvalifikacija. 

1983 -1991 Darbas Kipro ir Miko Petrauskų memorialiniame muziejuje – vyresniosios 

mokslinės bendradarbės, skyriaus vedėjos pareigose.  

1991 iki dabar (2018 metų)  Darbas „Nemuno“  mokykloje 

direktorės pavaduotojos ugdymui ir muzikos mokytojos pareigose 

Kvalifikacija  

2006 m. Muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. 

2010 m. suteikta,  2015 m. patvirtinta II vadybinė 

kategorija 

II vadybinė kategorija  

 

Ilgalaikiai kursai, sertifikatai 

2018 -10 -06 jaunimo gyvenimo įgūdžių ugdymo bei 

krizių prevencijos programos prevencinės Lion 

Qwest kursai.  

Lion Qwest  jaunimo gyvenimo įgūdžių ugdymo bei krizių valdymo 

prevencijos programos „Paauglystės kryžkelės“- mokytojo pažymėjimas-

SPPC pažymėjimas  

2007-2015 MTP projekto “ Mokyklų savęs vertinimo 

konsultantų rengimo programa“ 

 

NMVA vykdomo ES projekto 

„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo 

mokyklose (modelių sukūrimas)“ 

kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 

Esu mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultantė – lektorė. 

IQES online.lt švietimo konsultanto veikla;  

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra. Vilnius. 

Pažymėjimas SK Nr. 4018.  išduotas 2010 m.  

Įsivertinimo ir tobulinimo veiklos pratęsimas 2016-2021 

 

Dalyvavau Baltijos edukacinių technologijų instituto 

nuotolinio mokymosi užduočių kūrimo diegimo ir 

išbandymo projekto mokymuose „Mišraus 

mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo 

mokykloje“ 

Kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072 

Įgyta patirtis ir kompetencijos rengiant užduotis ir naudojant IT 

nuotoliniam mokinių ugdymui. 

BETI-3 M-N 011- 350 val. 2011m./2012m 

2011-2013  OLWEUS prevencinės patyčių 

mažinimo programos diegimas mokyklos 

bendruomenėje  

OLWEUS  programos mokykloje koordinatorė ir tiriamosios veiklos 

organizatorė - SPPC pažymėjimas 

ES  projektas „Projektinis menedžmentas – 

Europiniai mokinių mainai“.-  40 val. 

Slovakija. Dalyvavimas ES  projekto Sokrates – Comenius 2.2.c veikloje. 

Pažymėjimo Nr. DE-2006-105  

KTU socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos 

institutas   

Ilgalaikė 128 val. mokymų programa 

 
16-likos Seminarų ciklas „Elos – Europa kaip 

mokymosi aplinka mokyklose“: 

ES ELOS mokyklos tinklo koordinatoriaus pažymėjimas  

Registracijos Nr. 16964 išduotas 2008 m. rugsėjo mėn. 18 d. – KTU. 

Edukologijos institutas   



- „Projektų vadyba ir europiniai švietimo projektai; 

projektų valdymas“; 

- „Tarpkultūrinė komunikacija Europoje“; 

- „Mokymosi visą gyvenimą kompetencija ir jos 

vystymas“; 

- „Europinės švietimo dimensijos mokykloje“; 

- „Europos sąjungos esmė, Institucijos ir veiklos 

principai“; 

- „Kompetencijos portfelis ir jo rengimas: mokinio ir 

mokytojo europinio pilietiškumo kompetencijos 

KTU socialinių mokslų fakultetas, edukologijos 

institutas portfelis“; 

- „Mokykla besimokanti organizacija“; 

- „Veiklos tobulinimo tyrimas kaip partnerystė 

mokykloje“; 

Kalbos Lietuvių kalba -gimtoji  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 
žodžiu  

  Rašymas  

Vokiečių    

B1 

 vokiečių  

B1 

vokiečių  

B1 

 vokiečių 

B1 

 vokiečių 

B1 

rusų  

C1 

rusų  

C1 

rusų  

C1 

rusų  

C1 

rusų  

B2 

Asmeninės savybės: Atsakingumas, punktualumas, komunikabilumas, įtaigumas, 

išradingumas, organizaciniai sugebėjimai.  

Darbas kompiuteriu Gebu naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais, atlikti 

įvairių rūšių informacijos paiešką, žinau ir naudoju tam tikras duomenų 

bazes.Moku dirbti Word programa, MS Excel programa, PowerPoint, 

Outlook programa, Internet Explorer ir k t. (ECDL Europos kompiuterio 

vartotojo pažymėjimas.)  

Socialiniai  organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Esu pareiginga, žingeidi, veikli, savarankiška, greitai mokausi naujų 

dalykų, lengvai prisitaikau daugiakultūrinėje aplinkoje, atkakliai siekiu 

užsibrėžtų tikslų. Organizacinių gebėjimų ir kompetencijų įgijau dirbant 

vadybinį darbą mokykloje, muziejuje, vadovaujant tautinių mažumų 

Kauno Vokiečių bendrijos „Kulturferband“ vokaliniam ansambliui.  

Bendravimo gebėjimai ir kompetencijos Gebu išklausyti, argumentuotai diskutuoti, analizuoti ir spręsti konfliktus, 

atsakingai priimti sprendimus. Sugebu sutelkti komandas įvairioms 

veikloms ir koordinuoti jų veiklas. Bendravimo gebėjimus tobulinau 

skaitant pranešimus, vedant seminarus, edukacinius užsiėmimus.  

Techniniai gebėjimai  Dirbu su IQES online Lietuva (Instrumentai mokyklos veiklos kokybei 

įsivertinti ir tobulinti) platforma, duomenų rinkimas, apdorojimas, 

informacijos pateikimas. 

Naudojuosi STRAPIS  programa planuojant. Dirbus su duomenų 

perdavimo ir įvedimo sistemomis KELTAS ir DIVEMO. Esu atsakinga už  

metinių mokyklos „Įsivertinimo ir pažangos anketų“ duomenų 

apibendrinimą ir pateikimą ŠVIS sistemoje.  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Tiriamosios veiklos kompetencija: gebu parengti tyrimo planą, atlikti 

praktinius tyrimus pasirenkant  tyrimo strategiją ir metodus, parengti 

tyrimo ataskaitą, diskutuoti bei taikyti tyrimo rezultatus kuriant 

organizacijos veiklos strategiją bei metinius veiklos planus. 

Seminarų vedimo kompetencija: gebu vykdyti asmeninės patirties sklaidą 

mokyklos bendruomenei,  miesto ir respublikos švietimo  pedagogams. 

Vedu  mokymus, seminarus  ir konsultacijas veiklos įsivertinimo ir 

tobulinimo klausimais.  

Papildoma informacija   15 metų koordinuoju  Kauno miesto I-II  klasių mokinių kūrybinį skaitovų 

projektą- konkursą „Žodelis širdelėn“.  

Papildomi gebėjimai  Dalyvavau respublikiniuose ir EU projektuose, turiu praktinės 

pedagoginių tyrimų patirties, domiuosi LR švietimo ir mokslo politikos 

raida, pedagoginėmis inovacijomis.  

 

 Nijolė Mažeikienė  

 


