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ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Vesta   

 

Pavardė  Žiūraitienė 

Gimimo data  1976 02 24 

Telefonas (-ai)  8-678-81193 

El. paštas (-ai) 

nemunas.vesta@gmail.com 

 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

J. Gruodžio I muzikos mokykla 

1982-1989. 

Chorinio dainavimo ir dirigavimo specialybė. 

Vytauto Didžiojo universitetas, 

Katalikų teologijos fakultetas 1994-

2000. 

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Teologo kvalifikacija. 

Vytauto Didžiojo universitetas, 

Profesinio rengimo studijų centras 

2002-2005. 

Edukologijos magistro laipsnis. Ugdymo organizavimo 

specializacija. 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – labai gerai 

 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Anglų 

kalba 

B2 B2 B2 B2 

Rusų kalba Labai gerai Gerai Labai gerai Gerai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas).  

Puikūs darbo įgūdžiai su Microsoft Office paketu ( Word, Excel, Power Point, Outlook ), Mail, iTunes, 

iPhoto. 

Darbas su Internet Explorer, Firefox. 

Operacinės sistemos: Windows XP,  

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 6 metai 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – ekspertė 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – B kategorija nuo 1994m. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

„Darbo santykiai švietimo įstaigose-nuo darbuotojų priėmimo iki atleidimo“  

 „Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacinės kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“ 

„Kūno kultūros pamokos, olimpinio švietimo programų įgyvendinimo kryptys“   

„Darbo teisės reforma“ 

„Ugdymo proceso ir pamokos vadyba bei vertinimas“  

„Švietimo įstaigų finansų valdymas“  
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„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

programa“ 

„Ugdymosi netradicinėje aplinkoje patirties sklaida“  

„Mokymosi pagalbos teikimas pamokose“  

„Gebėjimas veikti, bendruomenės vidinė parengtis ugdant kompetencijas“  

„Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“  

 „Sėkmingo darbo perspektyva-darbo kultūros ir tarpasmeninių santykių gerinimas“  

 „Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos matavimas, vertinimas, fiksavimas“  

 „Įsigaliojusių su darbo santykiais susijusių teisės aktų taikymas: naujasis DK ir kiti įstatymai  

„Savivaldos institucijų veiklos kokybės vertinimas ir tobulinimas“  

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo Comenius projektas „Mokykla, kurioje gerai jaučiuosi“. 

Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo NordPlus projektas „Atsinaujinanti energija šiandien – 

išgelbėtas pasaulis rytoj“.   

Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalis projektas „Būk Eko – Euro 

Pilietis“. 

Nacionalinis projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme“. 

Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo Comenius projektas “Jauni europiečiai sako: griauk sienas 

– būk tolerantiškas“. 

Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo Comenius projektas “Jauni europiečiai sako: griauk sienas 

– būk tolerantiškas” Švedijoje.  

Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo ERASMUS + projektas ,,Vienas lašas gyvybei“ (One 

Drop For The Life). 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. 

Ugdymo plėtos centro įgyvendinamas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) Nr. VPI-2.2-V-01-009 Mini mokymai „Efektyvi klasės 

vadyba“. 

Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklas (BMT), tęsiantis nacionaliniame „Besimokančių 

mokyklų tinklų" projekte įgytą patirtį. 

 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Domiuosi psichologija bei lyderyste. Taip pat labai traukia koučingo, fasilitavimo, mentorystės bei NPL 

praktikos.  

Dviratis – tai mano vienas iš atsipalaidavimo būdų. 

6 metus grojau fortepijonu. Iki šiol jaučiu aistrą klasikinei muzikai bei džiazui. 

Kelionės – galimybė pažinti kitas kultūras, pajusti kitą ritmą, žmonių pulsą, ragauti įvairių kitokių 

patiekalų ir grožėtis kraštovaizdžiu. 

 

 

 

 

 


