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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 
Jolita Petkevičienė  

 
 Naujoji g. 62 25, Alytus, 62383 (Lietuva)  

8 679 15521     

jolita.petkeviciene@senamiestukas.lt  

 

 

 

 

 

DARBO PATIRTIS 
  

 

2020 01 02–šiuo metu 

 

Direktorė 

 

 

 

 

 

 

2017 02 06–2019 12 31 

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla 

Vadovauju mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano, jos ugdymo 

programų rengimui, vadovauju jų vykdymui, analizuoju mokyklos veiklos ir 

valdymo išteklių būklę, inicijuoju mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

vykdymą ir atsakau už mokyklos veiklos rezultatus. 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija  

Telkiau gimnazijos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, buvau 

atsakinga už mokyklos strateginio plano, metų veiklos plano, ugdymo plano 

rengimą ir įgyvendinimą, bendrųjų programų vykdymą, egzaminų vykdymą ir 

organizavimą, metodinį darbą, mokyklos veiklos įsivertinimą ir stebėseną, 

koordinavau Mokinių tarybos veiklą. 

2017 05 02–2019 03 29 Projekto „Lyderių laikas 3” Alytaus miesto savivaldybės kūrybinės komandos 

vadovė 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras  

Koordinavau projekto „Lyderių laikas 3” Alytaus miesto savivaldybės pokyčio 

projekto rengimą ir įgyvendinimą. 

2018 06 11–2019 01 28 Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo mokyklose mokymų lektorius 

Ugdymo plėtotės centras  

Konsultavau mokyklas, vedžiau kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo mokyklose 

mokymus  ir parengiau praktines rekomendacijas švietimo įstaigoms apie 

kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimą.  

2018 03 05–2019 01 16 Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė 

Ugdymo plėtotės centras  

Konsultavau ir įgalinau mokyklas efektyviai panaudoti išorinio vertinimo ir kitus 

mokyklos turimus duomenis mokyklos veiklos tobulinimui. 

2013 02 01–2017 02 03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla  

Telkiau mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, buvau atsakinga 

už mokyklos strateginio plano, metų veiklos plano, ugdymo plano rengimą ir 
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įgyvendinimą, bendrųjų programų vykdymą, metodinį darbą, projektinę veiklą, 

mokyklos veiklos įsivertinimą ir stebėseną. 

2008 02 01–2017 04 05 Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra  

Vykdžiau bendrojo ugdymo mokyklų išorės vertinimus. 

2006 01 06–2013 01 31 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Alytaus rajono Alovės pagrindinė mokykla  

Organizavau ir kontroliavau strateginius mokyklos tikslus atliepiančio mokyklos 

ugdymo turinio kūrimą, vykdžiau ugdymo plano, bendrųjų ir neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimo stebėseną, koordinavau Vaiko gerovės komisijos, 

metodinių grupių, klasių auklėtojų veiklą, buvau atsakinga už ugdymą karjerai, 

projektų vykdymą. 

2002 09 02–2016 01 31 Lietuvių kalbos mokytoja 

Alytaus rajono Alovės pagrindinė mokykla  

Dėsčiau lietuvių kalbą 5–10 klasių mokiniams.  

2001 09 01–2002 08 31 Lietuvių kalbos mokytoja 

Alytaus rajono Punios vidurinė mokykla  

Dėsčiau lietuvių kalbą 5–10 klasių mokiniams.  

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

2014–2015  Švietimo lyderystės programa  

Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis 

 

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 

1997–2002  Lietuvių filologijos studijų programa  

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija 

 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas 
Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 

 

Anglų kalba B2 B2 B2 B2 B2 
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Rusų kalba B2 B2 B2 B2 B2 

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

Bendrieji Europos kalbų metmenys  

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimus tobulinau dalyvaudama programoje „Andragogų tęstinio 

kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“. Baigusi šią 

programą įgijau andragogo praktiko kompetenciją. 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 

Organizacinius ir administracinius gebėjimus įgijau dirbdama direktore, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklų veiklos tobulinimo konsultante, 

rengdama ir įgyvendindama tarptautinius bei respublikinius projektus, vykdydama 

išorės vertinimus Lietuvos mokyklose. 

Pageidaujamai veiklai 

reikalingi gebėjimai 

Esu pozityvi, atvira, iniciatyvi ir atsakinga asmenybė, gebanti dalintis, vadovauti 

bei dirbti komandoje. Sklandžiai ir argumentuotai dėstau mintis raštu ir žodžiu, 

gebu planuoti veiklą, analizuoti, sisteminti informaciją, priimti duomenimis 

pagrįstus sprendimus, inicijuoju ir valdau pokyčius, įtraukdama visą bendruomenę 

į jų įgyvendinimą.  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 

Komunika-

cija 

Turinio 

kūrimas 
Saugumas 

Problemų 

sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

 Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė  

      Vairuotojo pažymėjimas B 

Mokymų programos Įgyvendinau šiuos mokymus švietimo įstaigų bendruomenėms: 

 

Nr. Pavadinimas Metai Paskirtis Lygmuo 

1 Veiksniai, padedantys užtikrinti 

kiekvieno mokinio pažangą 

2020 Švietimo 

įstaigų 

vadovai 

Regiono 

2 Nuotolinio mokymo iššūkiai. 

Patirtis. 

2020 Švietimo įstaigų 

įstaigų  

vadovai,  

mokytojai 

Regiono 

3 New teaching methodologies 2019 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

mokytojai 

Tarptautinis 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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4 Mokėjimo mokytis 

kompetencijos taikymo 

strategijos. Teorija ir praktika 

2019 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

mokytojai 

Regiono 

5 Kolegialus grįžtamasis ryšys – 

komandinio pedagogų darbo 

veiksmingas metodas 

2019 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Regiono  

6 Informacinių technologijų 

aktualijos ir perspektyvos 

ugdymo procese 

2018 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

mokytojai 

Regiono  

7 Mokėjimo mokytis 

kompetencijos tobulinimo 

poveikis mokinių pasiekimams 

2018 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Regiono 

8 Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas 

2018/ 

2017 

Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Regiono  

9 Skaitmeniniai pokyčiai 

mokykloje 

2017 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Valstybės 

10 Gera mokykla – nuo požymių 

prie tvarumo 

2016 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Valstybės 

11 Mokinio pažangą užtikrinančios 

mokymosi pagalbos teikimo 

sistemos sukūrimas 

2015 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Mokyklos  

12 Mobiliųjų įrenginių galimybės 

ugdymo procese 

2014 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

mokytojai 

Mokyklos 

13 Mokymosi pažanga – procesas, 

fiksavimas, rezultatas 

2014 Švietimo 

įstaigų 

vadovai, 

pedagogai 

Mokyklos 

14 Klasės valdymas 2013 Švietimo 

įstaigų 

pedagogai 

Mokyklos 

15 Pamokos tobulinimas. Patirtis 2012 Švietimo 

įstaigų 

pedagogai 

Mokyklos 

16 Veiklos pamokoje difrencijavimas 2012 Švietimo Regiono  
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ir inidividualizavimas.  įstaigų 

pedagogai 
 

                                

                                Projektai 

 

Koordinavau šių projektų įgyvendinimą mokyklose: 

▪ Erasmus+ KA1 projektas „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas”; 

▪ tarptautinis projektas „Tradicijų kuparą atvėrus”; 

▪ tarptautinis projektas „Gerumo tiltas”; 

▪ respublikinis projektas „Samsung mokykla ateičiai”; 

▪ respublikinis projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės”; 

▪ respublikinis projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas”; 

▪ respublikinis projektas „Darni mokykla”; 

▪ respublikinis projektas „Šaltiniukai – mažieji mokslininkai”. 

 

Kursai Vadybinę kompetenciją tobulinau šiuose kursuose: 

▪ „Projektų metodas” (40 val.) – Ispanijos IES Tirso de Molina mokykla; 

▪ „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių 

mokymosi pažangos užtikrinimo srityje” (96 val.) – stažuotės Lenkijoje, 

Vokietijoje, Estijoje, Suomijoje; 

▪ „Vadovo veiklos šešėliavimas” (40 val.) – Islandijos Reikjaviko Seamundarskoli 

mokykla; 

▪ „Creative use of Tablets in School” (24 val.) – European Schoolnet Academy; 

▪ „9th Sciense Projects Workshop in the Future Classroom Lab” (24 val.) – The 

community for science education in Europe „Scientix”; 

▪ „Mokyklų veiklų tobulinimo planavimas” (16 val.) – Ugdymo plėtotės centras; 

▪ „Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimas švietimo įstaigose” (16 val.) – VšĮ 

„Mokyklų tobulinimo centras”; 

▪ „Mokyklų konsultavimas veiklos tobulinimo klausimais” (32 val.) – Ugdymo 

plėtotės centras; 

▪ „Mokyklos įsivertinimo proceso planavimas ir organizavimas” (24 val.) – 

Ugdymo plėtotės centras; 

▪ „Koučingo pagrindai” (48 val.) – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra; 

▪ „Paramos kolegai modelio diegimo mokymai” (48 val.) – Ugdymo plėtotės 

centras; 

▪ „Inkliuzinė mokykla – mokykla visiems” (32 val.) – Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos centras; 

▪ „Mokyklų veiklos kokybės išorės auditų praktiniai mokymai” (90 val.) – 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra; 

▪ „Mokyklų tobulinimo programa” (144 val.) – Švietimo aprūpinimo centras. 


