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Tautybė lietuvis 

Darbo patirtis (pagrindinė 

darbovietė) 

Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, 

L. e. p. direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas, pedagoginei psichologinei tarnybai 

Pedagoginio darbo patirtis 2005-2021  

Kauno rajono Švietimo centras, 

Direktoriaus pavaduotojas, pedagoginei psichologinei tarnybai 

Data 1995-2001 

 Kauno Eigulių vidurinė mokykla 

 Specialusis pedagogas 

Įstaigos pavadinimas Kauno 1-oji specialioji internatinė mokykla 

Pareigos  Logopedas 

 2001-2003 

 Prienų rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba 

 Specialusis pedagogas 

 2002-2005 

 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba (pagrindinė darbovietė) 

 Skyriaus vadovas ( specialių poreikių vaikų tyrimas ir vertinimas, pedagogų, 

tėvų konsultavimas) 

 2005-2015 

 Kauno rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotojas, pedagoginės 

psichologinės tarnybos vadovas 

Išsilavinimas  

Datos 1991 - 1995 

Organizacijos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas, tipas 

Šiaulių pedagoginis institutas 

Specialiosios pedagogikos fakultetas 

Įgyta kvalifikacija (taip pat pedagoginis 

vardas, mokslo laipsnis) 

Specialusis pedagogas, logopedas , bakalauras 

 2003-2005 

 Šiaulių universitetas, edukologijos fakultetas 

 Švietimo vadybos magistrantūros studijos 

Metodinė veikla (vesti seminarai, 

kursai, stažuotės pagal renginių datą) 

 



Datos 2001 04 18 

Organizacijos pavadinimas, vieta Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

Renginio pavadinimas ir tipas Kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kompiuterinės programos mokant 

sutrikusio intelekto vaikus aritmetinių veiksmų‘‘ 

 2000 05 25 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 Seminaras ,,Bendrojo lavinimo mokyklos programų adaptavimas specialiųjų 

poreikių mokiniams‘‘ 

 2001 05 23 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 Seminaras  ,,Spec. poreikių mokinių adaptacija Bendrojo lavinimo 

mokykloje‘‘ 

Projektinio darbo patirtis  

 1997 gruodžio mėnuo 

 ,,Kauno Eigulių vidurinės mokyklos vaikų su specialiaisiais poreikiais 

integravimas‘‘ projektas – programas. 

 2000 gegužės mėnuo 

 Projektas ,,Dėl pedagogo padėjėjo, skaitovo, gestų kalbos vertėjo paslaugų 

teikimo spec. poreikių asmenims švietimo įstaigose‘‘. 

 2000 kovo mėnuo ,, Specialusis ugdymas Bergene‘‘. Kauno – Bergeno 

bendradarbiavimo projektas specialiojo ugdymo srityje. Stažuotė Bergene. 

Publikacijos  

 2001 m. sausio mėnuo 

 ,,Informacinių technologijų diegimas specialiųjų poreikių mokinių ugdyme‘‘ 

 ,,Netaisyklingos laikysenos, stuburo iškrypimų ir plokščiapėdiškumo 

šalinimas koreguojamosios kultūros pamokų metu‘‘.// Tarptautinė 

konferencija ,,Sutrikusio intelekto žmonių tobulėjimas per judesį, kūno 

kultūrą, sportą‘‘ medžiaga 1997 11 21 Kaunas; 

 Kompiuterinės programos mokant specialiųjų poreikių vaikus aritmetinių 

veiksmų // Teorinės praktinės konferencijos ,,Švietimo reformos vyksmas 

Kaune : problemos ir perspektyvos‘‘ Medžiaga 1998 Kaunas 

Kvalifikacijos tobulinimo vizija 

3 metams: 

 

Magistrantūros studijos (edukologijos, 

dėstomo dalyko, kitos) 

2005 metais Šiaulių universitete baigiau Švietimo vadybos magistrantūros 

studijas . 

Doktorantūros studijos (edukologijos 

srityje, kitos) 

Planuoju studijuoti edukologijos krypties doktorantūroje. 

 

 

Asmeniniai, techniniai įgūdžiai 

ir kompetencijos 

Vairuotojo BC kategorijos, darbe naudojuosi Power Point, Exel, Word, 

Smart programomis. Ūkininko kursų pažymėjimas. Kung Fu wing chun III 

lygis. 



Gimtoji kalba lietuvių 

Kitos kalbos  anglų,  rusų 

Skaitymo įgūdžiai  anglų, rusų 

Rašymo įgūdžiai anglų, rusų 

Kalbėjimo įgūdžiai  anglų,  rusų 

Papildoma informacija  

Organizaciniai sugebėjimai ir 

kompetencijos 

Vadovauju studentų praktikoms.  Rengiu recenzijas mokymo programoms, 

rekomendacijoms. 

Pomėgiai, kita informacija  Domiuosi  sodininkyste, žvejyba, medžiokle, rytų kovos menais, savęs 

tobulinimo programomis ir literatūra.  

 


