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ASMENINĖ INFORMACIJA Lina Norvaišienė  
 

   Kaunas 

  +370 65201854       

 linanorv@gmail.com  

 -    

-   

Lytis Mot. | Gimimo data 19/09/1970 | Pilietybė  Lietuvos 

 

DARBO PATIRTIS 
  

                    2018-12-21 – šio metu      Direktorė 
                                                                Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R. Kalantos 118, Kaunas 
                                                                 https://www.sileliskaunas.lt/  

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

2015-09-01–2018-12-20 Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“, V. Krėvės pr. 58, LT-50459 Kaunas (Lietuva) 
http://www.ldpagrandukas.lt/ 

Vadyba. Ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir 
koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai, darbas su IS ir kt.  

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas  

2014-09-01–2015-08-31 Direktorės pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras, Partizanų g. 22, LT–50217 Kaunas (Lietuva) 
https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt/ 

Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimas ir priežiūra,  
analizavimas, vertinimas. Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, visuomene, socialiniais 
partneriais, centro reprezentavimas ir įvaizdžio formavimas. Informacijos sklaida (įstaigos 
tinklapyje); vaikų lankomumo apskaita; informacijos rinkimas ir sklaida; veiklai užtikrinti tvarkų 
rengimas, priešmokyklinio ugdymo priežiūra. 
Metodinės veiklos organizavimas, ugdymo planų rengimas, projektinės veiklos inicijavimas ir 
organizavimas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas  

1989-08-01–2014-08-31 

 

Auklėtoja, duomenų bazės administratorė 

Kauno 36 - asis vaikų darželis, nuo 2014-04-29 d. Kauno vaikų darželis „Dvarelis“,  Amerikos 

Lietuvių g. 9, LT-46254, Kaunas (Lietuva) 

Ugdomosios veiklos organizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėje, ugdymo planų 
rengimas, projektinės veiklos inicijavimas ir organizavimas. 
Ugdytinių tėvų, pedagogų, visuomenės atstovų telkimas svarbiausiems darželio veiklos 
tikslams ir uždaviniams numatyti ir spręsti (įstaigos tarybos pirmininkė nuo 2007 m.) 
Darbas su centralizuota vaikų priėmimo sistema (CVPT IS), mokinių bei pedagogų registru.  

Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas  

2012-09-01–2014-06-20 Edukologijos magistras 
Magistratūros studijų programa - edukacinės technologijos 

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

  Kauno Technologijos universitetas,   K. Donelaičio g. 73, LT- 44249,  Kaunas (Lietuva) 

Mokyklos vadybos informacinės sistemos, virtualusis mokymas, švietimo projektų valdymas, 
socialinių tyrimų metodai, žinių vadyba, edukacinės aplinkos, mokymo ir mokymosi psichologija, 
filosofija ir kt. 

2004-09-01–2006-06-28 Edukologijos bakalauras, auklėtojo kvalifikacija Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

 Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Studentų g. 39, Vilnius 08106 (Lietuva) 

https://www.sileliskaunas.lt/
http://www.ldpagrandukas.lt/
https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt/
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

 

 

Pedagogika, psichologija, anglų k., ekonomika, teisės pagrindai, informatika, darbo sauga ir kt. 
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (2006) Priešmokyklinio ugdymo technologijų kursas (2006) 

1985-09-01–1989-06-25 Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

  Marijampolės Onos Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla, Marijampolė (Lietuva) 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 

Gimtoji kalba ĮLietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų B1 B1 B1 B1 B1 

 Vilniaus pedagoginis universitetas 

Rusų B1 B1 B1 B1 B1 

  

Bendravimo gebėjimai Puikūs bendravimo įgūdžiai, komunikabili, žingeidi, stropi, pareiginga ir visa tai įgijau mokydamasi, 
dirbdama, lankydama įvairius seminarus, kursus. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Organizuotumas, projektų rengimas ir organizavimas, renginių organizavimas, pranešimų parengimas 
ir skaitymas tėvams bei pedagogams, juos įgijau mokydamasi universitete, dirbdama pedagoginį, 
vadybinį darbą.   

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Turiu aukštąjį universitetinį išsilavinimą (edukologijos magistras - edukacinės technologijos), gerai 
išmanau ikimokyklinio ugdymo veiklos organizavimą, gebu savarankiškai planuoti ir organizuoti savo 
veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Gebu  naudoti IKT mokymo ir 
mokymosi procese, gerai išmanau švietimo valdymo informacines sistemas, gebu naudotis 
grįžtamojo ryšio sistemomis (Mahara, Edmodo, Moodle) ir kt.  
Šiuo metu dirbu su pedagogų ir mokinių registru, centralizuota vaikų priėmimo sistema (CVPT IS), 
Personalo moduliu,  dokumentu valdymo sistema KONTORA, strateginio valdymo sistema 
STRAPIS,, tvarkau internetinę svetainę, administruoju elektroninį dienyną „Mūsų darželis“,  gebu 
valdyti ir atlikti ŠVIS analizę.  
Gebu bendrauti ir bendradarbiauti su asmeniu, komandoje, mokymosi partnerystės tinkle, 
argumentuotai perteikiant edukologijos žinias ir idėjas. Gebu dirbti komandoje ir vadovauti (šiuo metu 
vadovauju 32 pedagogams). 
 Gilinuosi į šiuolaikines edukacines technologijas, naujausius mokymo ir mokymosi metodus, esu 
atvira pokyčiams, siekianti tikslo ir nuolat tobulėjanti. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Pažengęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

Dirbu su pedagogų ir mokinių registru, centralizuota vaikų priėmimo sistema (CVPT IS), Personalo 
moduliu,  dokumentu valdymo sistema KONTORA, strateginio valdymo sistema STRAPIS, tvarkau 
internetinę svetainę, administruoju elektroninį dienyną „Mūsų darželis“,  Mahara,  Animoto ir kt. 
 
Dalyvavau 48 akad. val. masiniuose atviruose internetiniuose mokymuose „Informacinės 
technologijos“ – 2018-01-15 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

 

 

Kiti gebėjimai   Projektinė veikla. Seminarų, kursų lankymas  
Darbas su informacinėmis sistemomis 
 

Vairuotojo pažymėjimas Turiu lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą „B“ kategorija nuo  2004 m. 
 

Publikacijos 

Pristatymai 

Projektai 

Konferencijos 

Seminarai 

Apdovanojimai 

Rekomendacijos 

Pagyrimo raštai 

Kursai 

Sertifikatai 

Skaityti pranešimai: 

• Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas ugdymo procese“ – 2017-10-27 Nr. 113837; 

• „Darželis, į kurį nori eiti kiekvienas vaikas. Aš suradau, o tu?“ - 2017-06-09,  Nr. PŽ – 58; 

• „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės pokyčiu“ – 2016-05-
12 Nr. PA – 547; 

Seminarai: 

• „Aš dalinuosi. O tu? Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“ – 2018-06-29 Nr. AA-2018-
0924 (6 akad. val.); 

• „Vadovo lyderio vaidmuo, valdant pokyčius šiuolaikinėje inovatyvumo siekiančiančioje 
ikimokyklinio ugdymo mokykloje 2018“ – 2018-03-23 Nr. 1368 (8 val.); 

• „Tarptautinių programų sinergija bendram ugdymui“ – 2017 m. spalio 3-5 d. Nr. 6468 (16 
val.); 

• „Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje“ – 2017-02-02 Nr. M – 64 (6 val.); 

• „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“ – 2016-12-08, Nr. 
34-1555; 

• „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje“ – 2016-
09-20, Nr. V7 – 298 (8 val.); 

• „Įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą“ – 2016-04-06 
Nr. 96025; 

• „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“; 

• „NLP metodų ir technikų taikymas vadyboje, pedagogikoje, tarpasmeniniame bendravime“ – 
2016-02-17 Nr. SV -261. 

 Padėkos: 

• Už prevencinio-edukacinio projekto, skatinančio gaisrinę saugą,  „Ugnis tarp mūsų“ 
globojimą – 2018-05-29; 

• „Kurkime aplinką vaikams 2017“; 

• Už dalyvavimą programoje „Sveikatiada“; 

• Už Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų edukacinio-kūrybinio projekto dailės parodos „Ugnies 
kalba“ rengimą ir pristatymą Kauno miesto savavaldybės Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos „Berželio“ padalinyje -  2017-05-08;  

 

II vietos laimėtojai projekte „Laimingas vanduo-laimingas žmogus“. Apdovanojimas pažintinė 
teminė edukacija Nacionaliniame lankytojų centre 30 asmenų. 

Dalyvavimas ilgalaikiame projekte „Darni mokykla“ (III vieta „Žaliasis sertifikatas“ – 2018). 

 

Kursai: 

• „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ – 2015-06-09  Nr. VB -
1266 (40 akad. val.). 

• „Informacinės technologijos“ – 2015-01-15  Nr. TMNT480044 (48 akad. val.). 

 

2016 m. baigiau 2 sav. trukmės Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės 
veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą, valstybinis kodas 560102208 
 

Pravestas metodinis renginys miesto pedagogams „Interaktyvių grindų, SMART interaktyvios 
lentos, edukacinės bitutės-robotuko taikymas ugdymo procese“ – 2017-10-24. 

 
Straipsnis http://www.darzeliams.lt/lt/naujienos/ikt-priemoniu-naudojimo-galimybes-ugdant-
ikimokyklinio-amziaus-vaikus 

http://www.darzeliams.lt/lt/naujienos/ikt-priemoniu-naudojimo-galimybes-ugdant-ikimokyklinio-amziaus-vaikus
http://www.darzeliams.lt/lt/naujienos/ikt-priemoniu-naudojimo-galimybes-ugdant-ikimokyklinio-amziaus-vaikus

