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ASMENINĖ INFORMACIJA Renata Bielienė  
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                                     2022-04-                        Direktorius  

                                                                        Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“, Kaunas (Lietuva) 

 

 

 

 

 

PAREIGOS Direktorė 

DARBO PATIRTIS 
  

 

2018-09—2022-04 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kaunas (Lietuva)  

Strateginių ugdymo planų, programų organizavimas, įgyvendinimas ir  koordinavimas; naujų mokymo(si) 

technologijų iniciavimas, strategijų kūrimas; ugdymo proceso stebėsena, vertinimas; ugdymo kokybės 

analizavimas; metodinės pagalbos teikimas pedagogams, statistinių duomenų rengimas; informacinių sistemų 

duomenų tvarkymas; bendradarbiavimas su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir darželio 

bendruomenės nariais. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka - švietimas 

2007-10-–2018-09 Mokytojas 

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kaunas (Lietuva)  

Ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas; ugdomų grupių veiklų planavimas ir aplinkų kūrimas; priemonių 

parinkimas; dalyvavimas vaikų ugdymo(si) procese; informacijos teikimas (tėvams, globėjams) apie vaikų 

pasiekimus; tėvų (globėjų) , ikimokyklinio amžiaus specialistų konsultavimas, ugdymo bendradarbiavimo 

klausimais ir tėvų skatinimas dalyvauti grupės veikloje; šeimos ir įstaigos interesų derinimas; vaiko kokybiško 

ugdymo(si) galimybių didinimas. 

  Veiklos sritis arba ūkio šaka – švietimas 

 

2004-09-–2007-10 Mokytojo padėjėjas 

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kaunas (Lietuva)  

 Veiklos sritis arba ūkio šaka - švietimas 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

2021- 

 

 

                                           2019-– 2021 

Švietimo lyderystės studijų programa, magistrantūra 

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas  

 

Švietimo vadybos studijų programa, magistrantūra. 

 

Vytauto didžiojo universitetas. 

2009-–2010- Edukologijos bakalauro laipsnis.  

Vilniaus pedagoginis universitetas. 

 (Akademinė pažyma) 
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2005-–2009- Edukologijos profesinio bakalauro laipsnis, auklėtojo profesinė 

kvalifikacija. 

 

Kauno kolegija 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos pateikimas 

žodžiu  

anglų B1 B1 B1 B1 B1 

rusų C1 C1 C1 C1 C1 

 Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas 

Bendrieji Europos kalbų metmenys - Įsivertinimo lentelė  

Bendravimo gebėjimai Puikūs sugebėjimai prisitaikant dirbti didelėje komandoje ir individualiai, bendravimo gebėjimai, kuriuos 

išsiugdžiau dirbdama  įstaigoje, bendraudama su įstaigos darbuotojais, švietimo įstaigų specialistais, ugdytinių 

tėvais.   

Esu komunikabili, lengvai užmezgu ir palaikau pokalbį su visais žmonėmis.  Ne tik klausausi, bet ir 

girdžiu, ką man sako kalbantysis.   

 

Organizaciniai ir vadovavimo 

gebėjimai 

Vadovauju  įstaigos pedagogų komandos darbui.  Organizuoju bei telkiu visą įstaigos bendruomenę 

ugdymo turinio naujovėms įgyvendinti (ugdymo turinys, ugdymo metodai ir formos, edukacinės 

erdvės).  

Pageidaujamam darbui reikalingi 

gebėjimai 

Vadovavimo komandai įgūdžiai; 
Esu ugdymosi procesų vadovė, projektinės veiklos koordinatorė, naujų idėjų generatorė ir įgyvendintoja 

organizatorė ir skatintoja numatanti perspektyvas, priemones ugdymo (-si) tikslams pasiekti, derinu ugdymo (-si) 

proceso būdus ir technologijas, skatinu kūrybiškumą, tobulėjimą,  gebu analizuoti ugdymo procesą, žinau ir 

moku atlikti taikomuosius tyrimus, taikyti kompiuterinio raštingumo gebėjimus ir įgūdžius. Nuolat tobulinuosi, 

domiuosi naujomis idėjomis, esu dalyko žinovas - informacijos perteikėjas mokantis naudotis informacija ir 

pateikti pagrindinę informaciją. Esu bendradarbiaujanti kolegė, grupės lyderė, iniciatyvi, prisitaikanti 

daugiakultūrinėje aplinkoje. Puikūs komunikaciniai gebėjimai. Vertinu save kaip gerą specialistę turinčią 

asmenines ir fizines savybes, bei kompetenciją (gebėjimą dirbti praktiškai, darbo rezultato tikslo siekimą ir 

įvertinimą, atsakomybę,  gebėjimą dirbti komandoje, pareigingumą, norą nuolat tobulintis). Puikiai moku 

naudotis MS Word, Excel, PowerPoint programomis. Esu patyrusi Windows operacinės sistemos, Internet 

Explorer ir kitų naršyklių naudotoja. Naujos programinės įrangos funkcijų greitas įsisavinimas. 

Vairuotojo pažymėjimas - 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

Seminarai ▪ Pažymėjimas „Kaip pasiruošti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracijai? Nr. IVP-39 

▪ Skaitytas pranešimas metodiniame  renginyje „Įtraukusis ugdymas. Kauno lopšelio-darželio  „Vyturėlis" 

geroji patirtis". |2022-02-07 Nr. PA-001227 

▪ Pažymėjimas „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) „Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis ugdymas“, 2022-02-02 Nr.. KT-670 

▪ Pažymėjimas „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) „Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“, 2022-02-01 Nr.. 

KT-639 

▪ Pažymėjimas „Pokyčiai švietimo organizacijoje: praradimai ir atradimai“, 2022-01-07 Nr.-96 

▪ Pažymėjimas „Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“, 2021-09-29 Nr. 

LV-2021-1112 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr
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▪ Pažymėjimas „Ekologiškas grįžtamasis ryšys“, 2021-02-19 Nr. AV-2021-0399, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras. 

▪ Pažyma „Psichoemocinė įtampa švietimo įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“, 2021-02-18 

Nr. Serija-242 

▪ Pažymėjimas „Profesionalaus viešo pasisakymo įgūdžių lavinimas“ 2021-02-11 Nr. VB-2021-0026, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažyma apie dalyvavimą  Nacionalinės švietimo agentūros  kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas“ (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais) 

nuotoliniuose mokymuose 2020-11-30 Nr. KT-139, Vilnius.  

▪ Pažymėjimas „Asmeninio veiksmingumo didinimas ir pokyčių valdymas esant dideliems 

iššūkiams“,  2020-11-23 Nr. AV-2020-1833, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažymėjimas „Vadovavimo žmonėms kompetencija: bendradarbiavimas ugdyme ir veiksminga 

lyderystė“,  2020-11-18 Nr. VB-2020-0515, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Ican mokymo centras, pažyma  apie nustatytą  užsienio kalbos mokėjimo lygį. NR.OXF2020724/205. 

▪ Pažymėjimas „Streso ir emocijų valdymo pagrindai pedagoginiame procese“  2020-05-26 Nr. AV-

2020-0517, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažymėjimas „Iššūkis vadovams-kaip motyvuoti dirbti ir organizuoti nuotolinį mokymą(si)“,  2020-

05-27 Nr. VB-2020-0262, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažymėjimas „Streso valdymas ir kūrybingumas darbe“, 2020-05-19 Nr. VB-2020-0247, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažymėjimas „Valia ir valios ugdymas pedagoginiame procese“, 2020-03-30 Nr. AV-2020-0336, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Informacinis seminaras 2019-05-31 d. Nr. SD-596 „Pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

vadovus kompetencijų vertinimas“. 

▪ Kvalifikacijos tobulinimo programa. „Bendradarbystės erdvė: vadovai ir pavaduotojai“. Pažymėjimas Nr.KI-

D Nr.1-796. rajono centras, 2019.  

▪ Pažymėjimas „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų 

ugdymasis“, 2019–11–06 Nr. VB-2019-0861, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 2019. 

▪ Pažymėjimas „Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

pokalbiui“, 2019-01-25 Nr. AA-2019-0058, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažymėjimas „Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo rengimas“, 2019-01-18 Nr. VB-

2019-0014, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

▪ Pažymėjimas „Tinkamai suformuota komanda-kokybiško ir perspektyvaus darbo pagrindas“, 2018-

10-15 Nr. ZV-2018-1052, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 


