
 

Pavaduotoja ugdymui AUŠRA GRADICKIENĖ 

CV 

 

 BENDRIEJI DUOMENYS: 

Tel.: (8 37) 45 64 79 

El. paštas: ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt  

Gyvenamoji vieta: Kaunas 

 STUDIJOS: 

2018 m. Vytauto Didžiojo Universitete įgyta pedagogo kvalifikacija. 

2013 m. Vytauto Didžiojo Universitete įgytas psichologijos magistro laipsnis (organizacinė 

psichologija). 

2011 m. Vytauto Didžiojo Universitete įgytas psichologijos bakalauro laipsnis. 

2005 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją. 

 DARBO PATIRTIS: 

Nuo 2020-08-21 Kauno Petrašiūnų progimnazija. Pareigos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2017–2020 m. Kauno r. Piliuonos gimnazija. Pareigos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė. 

2016–2017 m. Kauno r. Vilkijos gimnazija. Pareigos – psichologė. 

2014–2016 m. Kauno r. Piliuonos gimnazija. Pareigos – psichologė. 

2013–2014 m. UAB „Ermitažas“. Pareigos – prekių kokybės ir kainų kontrolierė. 

2006–2011 m. Kauno r. Čekiškės darželis. Pareigos – sekretorė-archyvarė. 

VYKDĖ PROGRAMAS, PROJEKTUS: 

2018–2019 m. vykdė Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programą Kauno r. Piliuonos 

gimnazijoje. 
 

2018, 2019, 2020 m. rengė ir įgyvendino psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programas 

„Emocijų dirbtuvės“ Kauno r. Piliuonos gimnazijoje. 
 

2015–2016 m. vykdė Olweus patyčių prevencijos programą Kauno r. Piliuonos gimnazijoje. 

 PATIRTIES SKLAIDA: 

2020 m. vykdė technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininko pareigas. 

2018, 2019, 2020 m. vykdė lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vertinimo komisijos pirmininko 

pareigas. 

2017 m. skaitė pranešimą ,,Vaikų dienos centro vaidmuo, kuriant palankią vaikų sveikatai aplinką“ 

Kauno r. konferencijoje ,,Emocinė socialinė sveikata – bendruomenės sėkmės pagrindas“.  

2016 m. pristatė veiklos vaikų dienos centre patirtį Ruklos Jono Stanislausko mokyklos–daugiafunkcio 

centro organizuotoje konferencijoje „Vaikų dienos centras – galimybės, pažanga ir perspektyvos“. 

2012 m. skaitė pranešimus mokiniams apie psichologinį atsparumą Marijampolės Rygiškių Jono 

gimnazijoje, Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universiteto konferencijoje 

„Psichologai mokiniams  apie mokinius - 2“.  
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 REIKŠMINGESNI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI: 

2021 m. Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas. 

2021 m. Lion Quest programų ir socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje tvarumo 

mokymai. 

2020 m. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas „G Suite for Education“ aplinkoje. 

2020 m. Asmens duomenų apsauga: dažniausiai pasitaikančios klaidos. 

2020 m. Vaikų turizmo renginių organizavimas. 

2019 m. „Erasmus+” programos mokymai Austrijoje „Pozityvus ugdymas”.  

2019 m. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas. 

2019 m. Mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas Estijos bendrojo lavinimo 

mokyklose. 

2019 m. Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa.  

2019 m. Šiuolaikinė pamoka 

2019 m. Švietimo lyderystė šiandien: galimybės, atradimai ir įžvalgos. 

2019 m. Mokymai pretendentams į švietimo įstaigų vadovus. 

2019 m. Taikomieji ir moksliniai tyrimai mokyklose: mokyklos turimi duomenys ir veiklos kokybės 

gerinimo perspektyvos. 

2018 m. Psichologinio atsparumo ugdymas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. 

2018 m. Kaip taikyti psichoaktyvių medžiagų prevencijos kokybės standartus? 

2018 m. Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę. 

2018 m. Krizių valdymas ugdymo įstaigose. 

2017 m. Mokyklų vadovų rezervo mokymai. 

2017 m. Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje. 

2017 m. Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas mokykloje. 

2016 m. Šeimos įgalinimo paslaugų įgyvendinimas praktikoje. 

2015 m. Sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima praktiniai aspektai. 

2015 m. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai. 

2015 m. Vaiko teisės į asmens duomenų apsaugą užtikrinimas ugdymo įstaigoje. 

 PADĖKOS 

2019 m. Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėka už nuoširdų ir atsakingą 

darbą gimnazijos 100 metų jubiliejaus proga. 

 


