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Lytis Vyras | Gimimo data 07/07/1969 | Pilietybė Lietuvis 

 

 

 
 

 
 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

                         1985-1990 

 

 

 

                         1990-1994 

 

 

 

                        1994-1997 

 

 

 

                        1998-2000 

 

 

 

                          2007-2009 

 

 

 

                          2016 

Ikimokyklinio auklėjimo specialybės kursas.  

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija. 

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla. 

 

 

Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos studijų kursas.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija. 

Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas. 

 

Pradinio mokymo pedagogikos bakalauro studijų programa. 

Pradinės mokyklos mokytojo kvalifikacija. 

Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, 

 

Edukologijos krypties familistikos studijų programa.  

Edukologijos magistro laipsnis. 

Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas. 

 

Vaiko teisių apsaugos vadybos studijų programa. 

Edukologijos magistro laipsnis. 

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas.  

 

Suteiktas socialinių mokslų (edukologija) daktaro  laipsnis. 

Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 

Rusų kalba C1 C1 C1 C1 C1 

 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabilus, punktualus, atsakingas, pareigingas, sąžiningas, kūrybingas, reiklus sau ir kitiems.  

Gebu dirbti komandoje ir individualiai, greitai prisitaikau prie besikeičiančios situacijos. 

Gebu motyvuoti komandą, daryti įtaką jos nariams, siekti užsibrėžtų tikslų, pirmauti, pasireikšti kaip 

komandos narys ir kaip efektyvus lyderis. 

Gebu išreikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus ir jausmus skirtinguose profesinės veiklos 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 

  

 

kontekstuose. 

Organizaciniai ir vadovavimo 

gebėjimai 

Gebu kartu su komanda rengti ir valdyti įvairius projektus, programas. 

Gebu vertinti ir motyvuoti darbuotojų veiklą tam, kad jie nuolat realizuotų ir įsivertintų savo veiklą. 

Išmanau darbuotojų darbą reglamentuojančius norminius  dokumentus ir jais vadovaujuosi. 

Gebu reglamentuoti švietimo įstaigoje dirbančių darbuotojų funkcijas, paskirstyti pareigas ir užduotis, 

nukreipti ir koordinuoti kitų darbą ir stebėti, kaip jis atliekamas. 

Gebu sutelkti žmones realizuoti save, siekiant tikslų ir uždavinių,  užtikrinant švietimo sėkmę lopšelyje-

darželyje, efektyvų vaikų ugdymą (-si), sėkmingą ugdymą (-si) ir pažangą, ruošti juos suaugusio 

žmogaus gyvenimui, siekti, kad mokytojai efektyviau dirbtų, o švietimo įstaiga tobulėtų.   

Pageidaujamoms pareigoms reikalingi 

gebėjimai 

Gebu atpažinti ir inicijuoti naudingus pokyčius lopšeliui-darželiui, vadovautis pokyčių valdymo 

teorijomis, siekdamas lopšelio-darželio bendruomenės pritarimo, vesti lopšelį-darželį strategijoje 

numatytų pokyčių keliu. 
 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 
Komunikacija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 
Įgudęs vartotojas 

 

Įgudęs vartotojas 

 

Įgudęs vartotojas 

 

Įgudęs vartotojas 

 

Įgudęs vartotojas 

 

 

 
Dirbu pagrindinėmis MS Office programomis (Word, Excel, PowerPoint, Picture manager), taip pat Corel Draw, 

Photoshop, myLObster. 

Gebu suinstaliuoti ir paruošti darbui kompiuterį, išspręsti iškilusias problemas. 

Kiti gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas švietimo veiklos ir 

pokyčių iniciavimo darbo grupėse 

Laisvalaikiu fotografuoju. 

Patinka maketuoti lankstinukus, kurti proginius atvirukus. 

Kaip švietimo įstaigos vadovas ir kaip pilietis stengiuosi: diegti krikščioniškas vertybes, formuoti socialinio 

teisingumo įgūdžius, kurti saugią ir estetišką aplinką, ugdyti dorą, sąmoningą, socialiai aktyvią asmenybę; 

Išmanau Švietimo įstatymą ir kitus LR teisės aktus, reglamentuojančius švietimo paslaugas, švietimo darbuotojų 

etikos normas. 

Sugebu analizuoti dokumentus, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas. 

Turiu strateginio planavimo, finansinių išteklių ir personalo valdymo įgūdžių. 

 

Jaunimo mokyklų koncepcijos atnaujinimo darbo grupėje ( Lietuvos Respublikos 2005-02-28 įsakymas Nr. 

ISAK-318 „Dėl Jaunimo mokyklų koncepcijos atnaujinimo darbo grupės sudarymo“).  

Kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programų „Jaunimas kaimui“ vertinimo 

komisijoje (Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-15 įsakymas Nr. 183). 

ES projekto „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ ekspertų darbo grupės narys (ŠAC 2008-01-14). 

Komisijoje dėl vaikams / mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo sąlygų gerinimo  

Jonavos rajone (Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas Nr.13B-1889 

„Dėl komisijos sudarymo“). Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio įstaigų ugdymo 

programų atnaujinimo darbo grupėje („Jonavos rajono savivaldybės mero 2018-04-09 potvarkis Nr. 1B-16 „Dėl 

darbo grupės sudarymo“).  

ES projekto „Alternatyvus ugdymas“ (produktyvaus mokymosi modelio diegimas) koordinatorius (2016-2018). 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija nuo 2000 m. 

Kvalifikacijos tobulinimas 

 

 

 

 

 

Data Pavadinimas Data, vieta, trukmė 

2006-

2007 

Programa „Mokyklos vadybos pagrindai“ 2006-2007, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, 200 val. 

2007 Seminaras „Saugios mokyklos pamatas – 

kokybiška psichokloginė pagalba“ 

2007-04-24/26, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras, 18 val. 
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2007 Seminaras „Pokyčių švietimo įstaigoje 

valdymas“ 

2007-03-28, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, 8 val. 

2007 Seminaras „Graikijos švietimo sistemos 

patirtis“ 

2007-06-18/25, Graikija, 36 val. 

2007  Seminaras „Smurto prevencija ugdymo 

įstaigoje“ 

2007-05-05, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, 8 val. 

2007 Projekto „Jaunimo mokyklų koncepcijos 

įgyvendinimas: privalumai ir problemų 

sprendimas“ seminaras „Profesinės ir 

didaktinės kompetencijų tobulinimas“ 

2007-05-29/30, Pedagogų profesinės raidos 

centras, 2 d. 

2007  Seminaras „Nauja mokytojų atestavimo 

tvarka ir veiklos vertinimo kriterijai“ 

2007-12-18, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 8 val. 

2007 Projekto „Jaunimo mokyklų koncepcijos 

įgyvendinimas: privalumai ir problemų 

sprendimas“ seminaras „Pasitinkame naujus 

mokslo metus“ 

2007-08-28, Pedagogų profesinės raidos 

centras, 1 d. 

2008 Kursai „Turizmo renginio vadovo saugos ir 

sveikatos klausimai“ 

2008-05-20/21, Konsultacinė firma „Sabelija“, 

8 val. 

2008 Projekto „Švietimo veiklos kokybės 

vertinimas“ seminaras „Vadovo 

kompetencijos aplanko rengimas ir pristatymo 

metodika“ 

2008-06-5/6, Pedagogų profesinės raidos 

centras, 18 val. 

2008 Seminaras „Mokymosi krypčių pasirinkimo 

galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ 

2008-05-27, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2008 Seminaras „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ 2008-05-27, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2008 Seminaras „Bendrieji ugdymo planai 2008-

2009 mokslo metams“ 

2008-12-29/30, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2008 Seminaras „Narkotikų kontrolės ir 

narkomanijos prevencija 2008 metais“ 

2008-12-11, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 4 val. 

2009  Seminaras „Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų įgyvendinimo 

organizavimas mokykloje“ 

2009-03/04-06/24, Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, Švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo filialas, 30 val. 

2009 Seminaras „Jaunimo subkultūros ir jų 

valdymo mokykloje galimybės“ 

2009-10-21, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 8 val. 

2009 Seminaras „Aktyvuoto ir probleminio 

mokymo(si) modeliai, vystant besimokančiųjų 

gebėjimus ugdyme“ 

2009-10-22, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 9 val. 

2009 Seminaras „Pilietinių, demokratinių ir tautinių 

vertybių ugdymas taikant inovatyvius 

metodus“ 

2009-10-09, „Gelbėkit vaikus“, 6 val. 

2009 Londono universiteto Edukologijos instituto 

profesoriaus Ronald Barnett paskaita „Iššūkiai 

universitetams: pavojai ir galimybės“ 

2009-12-22, Kauno technologijos 

universitetas, 2 val. 

2010 Konferencija „Neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimų pripažinimas: realijos ir 

perspektyvos“ 

2010-01-15, Vytauto Didžiojo universiteto 

Studijų kokybės centras 

2010 Seminaras „Mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo problematika 

mokykloje“ 

2010-12-27/29, Klaipėdos universitetas, 18 

val. 

2010 Seminaras „Kitoks“ vaikas mokykloje – 

kompleksinė pagalba vaiko teisių apsaugos 

kontekste“ 

2010-12-09, Mokyklų tobulinimo centras, 6 

val. 

2010 Tęstinė IX tarptautinė mokslinė konferencija 

„Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir 

perspektyvos“ 

2010-11-19, Šiaulių universitetas. 

2010 Projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių 

grąžinimas“ seminaras „Komandinis darbas 

mokykloje“ 

2010-06-23, VšĮ „Mediacijos centras“, 16 val. 

(8 val. teorija, 8 val. praktika) 
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2010 Gerosios patirties sklaidos seminaras 

„Ikiprofesinio mokymo patirtis jaunimo 

mokyklose“. 

2010-06-11, Ukmergės švietimo centras 

2010 Seminaras „Socialinė įvairovė dirbant su 

jaunimu“ 

2010-11-12, Tolerantiško jaunimo asociacija, 8 

val. 

2010 Seminaras „Inovatyvus vadovo žvilgsnis į 

save. Motyvuojanti vidinio potencialo resursų 

galia – asmeninėmis savybėmis pagrįstu 

kompetencijų ugdymui, siekiant įkvepiančių 

profesinės veiklos rezultatų“ 

2010-11-25, 2012-12-19/21, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras, 8 val. 

2011 Kursai „Ką turėtų žinoti pedagogai apie 

interneto grėsmes“ 

2011-04-11, Asociacija „LĮĄ“,  12 val. 

2011 Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimai ir naujovės 2011 m. Praktiniai 

elektroninių viešųjų pirkimų (CVP IS) 

mokymai“  

2011-04-01, UAB „Juridicum“. 

2011 Seminaras „Kritinio mąstymo ugdymo(si) 

strategija jaunimo mokykloje, institucinis 

lygis“ 

2011-06-12/14, Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, Švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo filialas, 18 val. 

2011 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Sistemotorinės profesinio rengimo kaitos 

dimensijos. Pirminio profesinio rengimo ir 

profesinių studijų plėtros galimybės ir 

iššūkiai“ 

2011-11-29, Šv. Ignaco Lolojos kolegija, 8 

val. 

2011  Seminaras „Mokymosi bendradarbiaujant 

aktyvinimo ypatumai jaunimo mokykloje“ 

2011 -12- 28/30, Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, Švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo filialas, 18 val. 

2011 Edukacinė išvyka-seminaras „Lyderių 

vadybos tobulinimas, kompetencijos aplankas, 

jo rengimo metodikos“ 

2011-06-17/26, Italija, 35 val. 

2011 Respublikinė konferencija „Negalią turinčių 

vaikų dalinės ir visiškos integracijos aspektai“ 

2011-03-04, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras, 6 val. 

2011 Seminaras „Logopedinė pagalba 

mikčiojantiems ikimokyklinio amžiaus 

vaikams“ 

2011-03-16, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2012  Kompiuterinio raštingumo mokymai: ECDL 

pagrindai – „Kauno ir aplinkinių apskričių 

gyventojų informacinių ir ryšių technologijų 

taikymo kasdieninėje veikloje įgūdžių 

ugdymas“  

2012-11-08 – 2012-12-19, Kauno ryšininkų 

mokykla 

2012 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Sistemotorinės profesinio rengimo kaitos 

dimensijos. Modulinio mokymo diegimas 

profesinio rengimo sistemoje“ 

2012-11-15/16, Šv. Ignaco Lolojos kolegija, 8 

val. 

2012  Mokymai „Strateginis mokyklos valdymas: 

rinkodara ir komunikacija“ 

2012-08-27/28, ISM vadybos ir ekonomikos 

universitetas, 16 val. 

2012  Seminaras „Naujos pagalbos vaikui ir šeimai 

galimybės. Ką atskleidžia sisteminė – 

fenomenologinė psichologija ir šeimos 

konsteliacija?“  

2012-02-27/30, Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, Švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo filialas, 6 val. 

2012  Seminaras „Vaikai, turintys emocijų ir elgesio 

sutrikimų: pagalbos kryptys ir metodai“ 

2012-12-19/21, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras, 18 val. 

2013  Teorinis-praktinis seminaras „Vaikų elgesio 

korekcija“ 

2013-01-10, VšĮ „EOS grupė“, 6 val. 

2013 Kursai „Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

naudojimas 2014 metais“ 

2013-12-12, Ekonomikos mokymo centras, 8 

val. 

2013 Seminaras „Viešieji pirkimai: VPI pakeitimai, 

pirkimų vykdymas, ataskaitų rengimas, 

vykdomų pirkimų švietimo įstaigose 

ypatumai“ 

2013-12-11, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2013 Rajoninė konferencija „Prevencinės veiklos 

galimybės švietimo įstaigoje“ 

Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, 

Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2013 Mokymai „Vadovas besikeičiančioje 

aplinkoje“  

2013, ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetas, 16 val. 
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2013  Seminaras „Efektyvus pamokos planavimas ir 

organizavimas: klasės valdymas, aktyvūs 

metodai, įsivertinimas ir refleksija“  

2013-03-26, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, 8 val. 

 

2013 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Sistemotorinės profesinio rengimo kaitos 

dimensijos. Modulinio mokymo diegimas 

profesinio rengimo sistemoje“ 

2013-11-29/30, Šv. Ignaco Lolojos kolegija, 

16 val. 

2014  Seminaras „Mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo problematika 

pagrindinėje mokykloje, institucinis lygis“ 

2014-12-18/19, Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, Švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo filialas, 18 val. 

2014 Stažuotė „Kompleksinės pagalbos vaikui 

teikimas“ 

2014-10-21/23, Suomija, 18 val. 

2014 Projekto „Alternatyvus ugdymas“ renginys 

„Produktyviojo mokymosi diegimo galimybės 

ir ypatumai“ 

2014-11-5/6, Panevėžio rajono švietimo 

centras,  16 val. 

2014  

 

Seminaras „Mokyklos vertinimo ir 

įsivertinimo patirtis“  

2014-03-26, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 4 val. 

2014 Seminaras „Viešieji pirkimai: pasiruošimas 

auditui“ 

2014-10-04, UAB „Pokyčių valdymas“, 6 

val. 

2014  

 

Seminaras „Naujausi Darbo kodekso 

pakeitimai. Aktualūs darbo teisės klausimai. 

Darbo ginčų tvarkos pakeitimai ir praktiniai 

aspektai“.  

2014-09-09, UAB „VR Trading“, 4 val. 

2014  Seminaras „IQES online sistemos galimybės 

mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti 

panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį“, 

2014-12-03, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2014 Mokslinė konferencija „Psichikos sveikatos 

strategijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvos 

mokyklose: priemonės, sprendimai, 

problemos“ 

2014-05-09, Klaipėdos universitetas, 6 val. 

2015  Seminaras „Raidos sutrikimus turinčių vaikų 

inkliuzija: kaip tai pasiekti dirbant komandoje, 

pedagogo padėjėjo vaidmuo“  

2015-09-14, Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo centras, 6 val. 

2015 Seminaras „Švietimo įstaigų vadovų rezervo 

vadovavimo kompetencijų gilinimas“ 

2015-03-12/13, 2015-04-30, Nacionalinė 

mokyklų vertinimo agentūra, 24 val. 

2015  Seminaras „Vaikų ir paauglių netinkamo 

elgesio priežastys, pagalba elgesio ir emocijų 

sutrikimų turintiems vaikams“ 

2015-09-30, Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras, 8 val. 

2015 Seminaras „Ką galime padaryti dėl mokinių 

pasiekimų gerinimo“ 

2015-05-25, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2015 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Kurkime drauge vaikystę šiandien“ 

2015-05-28, Šiaulių universitetas, 6 val. 

2015 Respublikinė konferencija „Padėkime užaugti 

vaikui kurdami saugią ir pritaikytą aplinką“ 

2015, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2015 Konferencija „Lytinis švietimas ar lytiškumo 

ugdymas? Ar mums rūpi jaunoji karta?“ 

2015-04-27, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 3 val. 

2015 Respublikinė konferencija „Socialinio 

pedagogo kompetencijų raiška ugdymo 

procese“ 

2015-02-12, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2016 Respublikinė metodinė-praktinė konferencija 

„Pagalba specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams bendrojo ugdymo įstaigose: 

pasiekimai ir problemos“ 

2016-12-14, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2018 Seminaras „Pedagogo metinės veiklos 

vertinimo pokalbis:vadybinis aspektas“ 

2018-02-21, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras, 6 val. 

2018 Seminaras „Pagalba vaiko sėkmei. Įtraukiojo 

ugdymo realybė ir galimybės“  

2018-04-05, Jonavos suaugusiųjų švietimo 

centras, Švietimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo filialas, 6 val. 

2018 Seminaras „Socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas“ 

218-02-07, VšĮ Trakų švietimo centras, 8 

val. 
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Tiriamoji,projektinė veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Moksline-praktinė konferencija „Įgalinančios 

partnerystės link“ 

2018-10-23, Pozityvaus ugdymo institutas 

2018 Seminaras „Pedagogo savianalizės rengimas 

teorija ir praktika“ 

2018-12-06,  Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, 8 val. 

 

2018 Seminaras „Edukacinių erdvių        svarba 

įgyvendinant ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo programas„ 

2018-10-31, Ukmergės švietimo pagalbos 

centras, 6 val. 

2019 „Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių 

susipažinimas su ankstyvosios intervencijos 

modeliu ir S.M.A.R.T tėvystės įrankiu“ 

2019-03-26,  Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras, Švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo filialas, 6 val. 

2019 Seminaras „Į STEAM kompetencijas 

orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose ir pradinėse klasės“ 

2019-02-20,  Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras, 8 val. 

 

2019 Mokymai „Lyderių laikas3“ Įžanginis kursas Lyderių laikas 

 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2007-03-29 Tarptautinė metodinė-praktinė 

konferencija „Žmogus ir aplinka“, 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

centras 

Pristatytas stendinis pranešimas tema „Klubo 

„Medeinė“ veikla: kūrybiniai darbai ir 

projektai“. 

2009-10-22 Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Socialinis-edukacinis pedagogo 

vaidmuo: realybė ir lūkesčiai“, Vilniaus 

pedagoginis universitetas 

Skaitytas žodinis pranešimas tema  

„Nesėkmingo mokymosi priežastys bendrojo 

lavinimo mokyklose ir mokinių požiūris į 

jaunimo mokyklas“ (pranešimo bendraautorė 

G. Gedvilienė). 

2009-11-20 Tęstinė VIII tarptautinė mokslinė 

konferencija „Mokytojų rengimas XXI 

amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“, 

Šiaulių universitetas 

Skaitytas žodinis pranešimas tema „Jaunimo 

mokyklų veiksmingumas užtikrinant 

„iškritusių“ jaunuolių iš bendrojo lavinimo 

mokyklų teisę į mokymosi tęstinumą“. 

2009-11-19 Metodinė konferencija Lietuvos 

pradinių, pagrindinių, vidurinių 

mokyklų, gimnazijų pedagogams 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo dabartis ir perspektyvos“, 

Kauno Tada Ivanausko vidurinė 

mokykla 

Skaitytas žodinis pranešimas tema „Kitokia 

mokykla – kitoks ugdymas“. 

2010-10-15 Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Socialinis ugdymas V: 

smurto ir patyčių prevencija ugdymo 

įstaigose“, Šiaulių universitetas  

Skaitytas žodinis pranešimas tema „Teisinė ir 

psichologinė edukacija mokykloje kaip smurto 

prevencijos paradigma“. 

2011-11-16 Respublikinė konferencija „Specialusis 

ugdymasis įgalinimo filosofijos 

kontekste“,  Šiaulių universitetas, 

Socialinės gerovės ir negalės studijų 

fakultetas  

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Specialiųjų mokinių ugdymas“. 

2011-03-04 Respublikinė konferencija „Negalią 

turinčių vaikų dalinės ir visiškos 

integracijos aspektai“,  Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Specialiųjų poreikių vaikų tėvų ir mokytojų 

nuomonė apie vaikų adaptacijos mokykloje 

ypatumus“. 

2011-10-21 Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Socialinis ugdymas VI: 

socialinės ir švietimo politikos dermės 

nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo 

vaikų socialiniam mobilumui“, Šiaulių 

universitetas  

Skaitytas žodinis pranešimas tema „Socialinės 

rizikos mokinių teisė į mokymosi tęstinumą 

jaunimo mokyklose“. 

2011-05-19 Mokslinė konferencija „Andragogikos 

aktualijos: suaugusiųjų švietimo veikėjų 

profesionalizacija“, Klaipėdos 

universiteto Tęstinių studijų institutas  

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Besimokančiojo teisių suvokimo ugdymas 

diegiant dialogo ir reflektavimo principus“. 

2012-11-23 Mokslinė konferencija „ Mokytojų 

rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir 

perspektyvos“, Šiaulių universitetas  

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Nesėkmingo mokinių mokymosi priežastys 

bendrojo lavinimo mokykloje“. 
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2013-11-15 Tarptautinė tęstinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Socialinis ugdymas VII: 

postmoderniosios visuomenės vaikų ir 

jaunimo socializacija“, Šiaulių 

universitetas 

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Nepilnamečių pabėgėlių mokyklinės 

socializacijos ypatumai“. 

2014-12-4/5 II-oji tarptautinė mokslinė konferencija 

„Vaiko teisė į nediskriminavimą“, 

Šiaulių universitetas/Mykolo Romerio 

universitetas 

Skaitytas žodinis pranešimas tema „Vaiko 

teisių ir pareigų įgyvendinimas: mokinių, 

mokinių tėvų ir mokytojų apklausos analizė“. 

2015-10-15 Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Mokslu grįsto švietimo link“, 

Lietuvos edukologijos universitetas 

Skaitytas žodinis pranešimas tema  

„Teisinio ugdymo(si) strategijų 

projektavimas mokykloje: mokinių, 

mokinių tėvų ir mokytojų požiūriu“. 

2015-02-25 Respublikinė konferencija 

„Padėkime užaugti vaikui kurdami 

saugią ir pritaikytą aplinką“, Jonavos 

jaunimo mokykla 

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Saugios ir ugdymui(si) pritaikytos 

aplinkos kūrimas jaunimo mokykloje 

„kitokiems“ vaikams“.  

2015-02-26 Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 

2015“, Šiaurės Lietuvos kolegija. 

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Vaiko teisių ir pareigų ugdymo(si) 

strategijų projektavimas: mokinių, 

mokinių tėvų ir mokytojų apklausos 

analizė“. 

2015-12-15 Seminaras „Ką galime padaryti dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo“, Jonavos 

suaugusiųjų švietimo centras. 

Skaitytas žodinis pranešimas tema 

„Produktyviojo mokymosi taikymas gerinant 

mokinių pasiekimus“. 

2016-04-28 Respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija „Mokymosi 

motyvacijos stiprinimas bendrojo 

lavinimo ir profesinio rengimo 

įstaigose. Problemos ir jų sprendimo 

būdai“. 

Pristatytas stendinis pranešimas tema 

„Mokymosi pasirinkimo galimybių 

didinimas siekiant geresnių mokinių 

pasiekimų“. 

2017-05-

11/12 

Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Įtraukusis ugdymas: 

iššūkiai ir galimybės“, Lietuvos 

edukologijos universitetas 

Pristatytas stendinis pranešimas tema 

„Jonavos jaunimo mokyklos kaita 

įtraukiojo ugdymo link“. 

Išleisti moksliniai straipsniai 

Bulotas, Rolandas; Bereznaja-Demidenko, Valentina. Teisinė ir psichologinė edukacija mokykloje 

kaip smurto prevencijos paradigma // Socialinis ugdymas: smurto ir patyčių prevencija ugdymo 

įstaigose: recenzuojamas tęstinis mokslinių-praktinių straipsnių rinkinys. D. 5. Šiauliai: Šiaulių 

universiteto leidykla, 2010, ISBN 9786094300363. p. 148-159. 

Bereznaja-Demidenko, Valentina [Березная-Демиденко, В.А. ]; Bulotas, Rolandas [Булотас, Р.]. 

Особенности школьной социализации несовершеннолетних беженцев // Актуальные вопросы 

современной психологии и педагогики: cборник докладов. Ч. II: психологические науки / 

редакторы А.В. Горбенко, С.В. Довженко. Липецк: Издательский центр „Гравис“, 2011, ISBN 

9785435300017. p. 61-67. Prieiga per internetą: <http://www.science-

conf.ru/files/arhiv/psyped5_2.pdf> 

Bulotas, Rolandas. Socialinės rizikos grupės mokinių teisė į mokymosi tęstinumą jaunimo 

mokyklose // Socialinis ugdymas: socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių 

įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui. D. 6. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2011, ISBN 

9786094301056. p. 201-212. Prieiga per internetą: 

<http://www.alternatyvusisugdymas.lt/uploads/2012/05/Socialin%C4%97s_rizikos_grupes_mokiniu

_teise.pdf>. 

Bereznaja-Demidenko, Valentina, Bulotas, Rolandas, Проявления этнических стереотипов и их 

влияние на оценку индивида. // Развитие общества и экономики постсоветского пространства: 

современные тенденции и перспективы: международный сборник научных статей / редактор 

А.В. Горбенко. Липецк: Издательский центр „Гравис“, 2012. ISBN 9785435300260. p. 45-50. 

Prieiga per internetą: http://www.science-conf.ru/files/arhiv/society1.pdf 

Bulotas, Rolandas; Gedvilienė, Genutė. Nesėkmingo mokymosi priežastys bendrojo lavinimo 

mokyklose ir mokinių požiūris į jaunimo mokyklas // Socialinis ugdymas. Vilnius: Lietuvos 

edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. 2012, nr. 21 (32), p. 62-74. [Duomenų bazės: 

SocINDEX with Full Text (EBSCO); IndexCopernicus]. 

Bereznaja-Demidenko, Valentina; Štuopytė, Edita; Bulotas, Rolandas. Nepilnamečių pabėgėlių 

mokyklinės socializacijos ypatumai // Socialinis ugdymas: postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų 

ir jaunimo socializacijai [elektroninis išteklius]: recenzuojamas tęstinis mokslo straipsnių rinkinys. 

Vilnius: BMK Leidykla. ISSN 2351-6194. 2014, Nr. 7, p. 79-83. Prieiga per internetą: 

<https://www.scribd.com/doc/238412221/Socialinis-Ugdymas>. 
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Dalyvavimas švietimo veiklos ir 

pokyčių iniciavimo darbo grupėse 

 

 

 

 

 

 

 

Pagyrimo raštai  

 

 

Bulotas, Rolandas. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimas artimiausioje mokinio aplinkoje: mokinių, 

tėvų ir mokytojų nuomonė // Mokytojų ugdymas: mokslo darbai = Teacher education: research 

works. Vilnius: BMK leidykla. ISSN 1822-119X. 2014, Nr. 23(2), p. 4. Prieiga per internetą: 

<http://www.su.lt/images/leidiniai/MU/mokytoju_ugdymas_2014_2.pdf>. [Duomenų bazės: Index 

Copernicus; Education Research Complete (EBSCO); Education Source (EBSCO)]. 

Bulotas, Rolandas. Teisinio ugdymo(si) srategijų projektavimas mokykloje mokinių, mokinių tėvų ir 

mokytojų požiūriu // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015: 2-osios tarptautinės mokslinės 

konferencijos pranešimų medžiaga = Studies in modern society 2015: material of the 2nd 

international scientific conference. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015, ISBN 9789955859031. 

p. 28-35. Prieiga per internetą: 

<http://www.slk.lt/sites/default/files/studijos_siuolaikineje_visuomeneje_konferencijos_leidinys_20

15.pdf>. 

Bulotas, Rolandas. Проектирование стратегий правового образования в школе с точки зрения 

учеников, родителей учеников и учителей // Потенциал современной науки = The potenctial of 

modern science. Липецк: Издательство „Максимал информационные технологии“. ISSN 2312-

1939. 2016, no. 3, p. 139-152. 

Išleistos knygos 

Bulotas, R. (2003). Mano teisės: neišgalvotos pasakos vaikams. Jonava: A. Kanajevo firma 

„Linotipas“. ISBN-9986-9328-7-4. 

Bulotas, R. (2003). Žmogaus ir vaiko teisių mokymo(-si) pedagoginiai pagrindai vidurinėje 

mokykloje. Jonava: A. Kanajevo firma „Linotipas“. 

 

Jaunimo mokyklų koncepcijos atnaujinimo darbo grupėje ( Lietuvos Respublikos 2005-02-28 įsakymas Nr. 

ISAK-318 „Dėl Jaunimo mokyklų koncepcijos atnaujinimo darbo grupės sudarymo“). 

Kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programų  „Jaunimas kaimui“ vertinimo 

komisijoje (Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-15 įsakymas Nr. 183). 

ES projekto „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ ekspertų darbo grupės narys (ŠAC 2008-01-14). 

Komisijoje dėl vaikams / mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo sąlygų gerinimo Jonavos 

rajone (Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas Nr.13B-1889 „Dėl 

komisijos sudarymo“). 

Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio įstaigų  ugdymo programų atnaujinimo darbo 

grupėje („Jonavos rajono savivaldybės mero 2018-04-09 potvarkis Nr. 1B-16 „Dėl darbo grupės sudarymo“). 

ES projekto „Alternatyvus ugdymas“ (produktyvaus mokymosi modelio diegimas) koordinatorius (2016-2018).  

 

Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo padėka už veiksmingos pagalbos teikimą specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams (2016). 

Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo  ir administracijos direktoriaus padėka už sėkmingą vadybinę 

veiklą ir aktyvų mokyklos bendruomenės dalyvavimą projektinėje veikloje (2015). 

Kauno technologijos universiteto Edukologijos katedros vedėjos padėka už edukacinę mentorinę veiklą, 

vadovaujant Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos 

katedros laipsnio nesuteikiančių studijų programos „Pedagogikos studijos“ studentams (2015). 

Sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Jonavos viltis“ padėka už geranoriškumą, pagalbą ir nuoširdų 

bendradarbiavimą vykdant bendrijos veiklą (2015). 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėka už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą darbą Jaunimo 

mokyklų dvidešimtmečio proga (2013). 

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanės padėka už dalijimąsi patirtimi, žiniomis ir 

išmintimi, pagalba studentams (2010). 

Jonavos rajono Socialinių paslaugų padėka už bendradarbiavimą, puoselėjant socialines ir humanitarines vertybes 

(2009). 

Jonavos rajono savivaldybės mero padėka už vadybinę ir pedagoginę veiklą ugdant jaunąją kartą (2009). 

Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro padėka už bendradarbiavimą (2009). 

Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro padėka už pagalbą socialinių paslaugų centrui (2007). 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėka už rajoninės 

metodinių darbų parodos organizavimą (2007). 


