
 

Pavaduotoja ugdymui VIRGINIJA ŠIDLAUSKIENĖ 

CV 

BENDRIEJI DUOMENYS: 

Tel.: (8 37) 45 64 79 

El. paštas: v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt 

Gimė Ukmergės rajone, Martnonių kaime. 

Gyvenamoji vieta: Kaunas 

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi, augina dukrą ir sūnų. 

 

STUDIJOS: 

 

1994/1998 m.m. Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultete įgytas socialinių mokslų (edukologijos) 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. 

DARBO PATIRTIS: 

Nuo 2013-09-02 Kauno Petrašiūnų progimnazija. Pareigos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2004-2013 m. Kauno humanitarinė pradinė mokykla. Pareigos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2002-2004 m. Kauno humanitarinė pradinė mokykla. Pareigos – pradinių klasių mokytoja. 

2001-2002 m. Kauno humanitarinė pradinė mokykla. Pareigos – priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 

2001 m. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno vidurinė mokykla. Pareigos – pradinių klasių mokytoja. 

2000-2001 m. Kauno „Versmės“ vidurinė mokykla. Pareigos – pradinių klasių mokytoja. 

1998-2000 m. UAB „Libema“. Pareigos – administratorė. 

VADYBINĖ KVALIFIKACIJA: 

2014 m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija. 

2009 m. suteikta III vadybos kvalifikacinė kategorija. 

2005 m. suteikta pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

VYKDĖ PROGRAMAS, PROJEKTUS: 

Comenius mokyklų partnerystės projektas „Panašūs ir skirtingi“ 2008-2010 m. 

Comenius mokyklų partnerystės projektas „Drauge Europoje“ 2010-2012 m. 

Dalyvavo ES struktūrinės paramos fondų finansuojamame projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“ 2013-

2014 m. 

„ERASMUS+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame 

kaip vienas“ 2016-2019 m. 

Progimnazijoje vykdė Tarptautinį mokymo ir mokymosi tyrimą TALIS 2018. 

PATIRTIES SKLAIDA: 

2005 m. metodinių priemonių parodoje KPKC pristatė parengtus projektus. 

2008 m. metodinių priemonių parodoje KPKC pristatė kartu su komanda parengtą Integralaus ugdymo 

programą. 

2009-2012 m. dalyvavo Comenius projekto partnerių susitikimuose Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje. 

2013 m. Kauno m. mokytojų metodinių darbų parodoje KPKC „Sėkminga pamoka: gerosios patirties 

sklaida“ drauge su komanda skaitė pranešimą „Vertinimo būdų ir metodų taikymas“. 
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2013 m. KPKC gerosios pedagoginės patirties sklaidos parodoje "Savarankiška ir atsakinga mokykla" 

pristatė kartu su komanda parengtą mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį 

(pilietiškumo ugdymo kryptis). 

2013 m. skaitė pranešimus ,,Pamokos kokybė. Mokymosi veiklos diferencijavimas“ Kauno ,,Ryto“ 

pradinėje mokykloje, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinėje mokykloje, Kauno Simono 

Daukanto vidurinėje mokykloje. 

2014 m. KPKC gerosios pedagoginės patirties sklaidos parodoje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos 

link“ pristatė kartu su komanda parengtą mokyklos bendradarbiavimo su mokinių šeimomis modelį. 

2014 m. organizavo mokyklos pristatymą ir skaitė pranešimą „Ugdymo organizavimo ypatumai Kauno 

humanitarinėje pagrindinėje mokykloje“ Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pedagogams. 

2014 m. pristatė ugdymo(si) metodą respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Idėjų mugė. 

Sėkmingas ugdymo(si) metodas“ Vilkaviškio pradinėje mokykloje. 

2015 m. skaitė pranešimą „Kūrybiškumo ugdymo galimybės mokykloje“ respublikinėje konferencijoje 

„Idėjų mugė. Kuriame ir dalinamės“ Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių 

„Dobiliukų“ skyriuje.   

2016 m.  skaitė pranešimą „Projektinės veiklos organizavimo patirtis Kauno humanitarinėje pagrindinėje 

mokykloje“ Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencijoje „Kuriame ateities mokyklą kartu“, skirtoje 

mokyklų bendruomenių metams. 

REIKŠMINGESNI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI: 

2005-2006 m.  baigė keturių sesijų kursus „Kandidatų į ugdymo vadovus rengimas vadybinei veiklai“. 

2007-2008 m. projekto „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų 

mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ baigė „Mokytojų konsultantų rengimo programą“. 

2010 m. kvalifikacijos tobulinimas krizių valdymo mokykloje klausimais. 

2011 m. kvalifikacijos tobulinimas dėl ugdymo proceso valdymo, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo. 

2011 m. dalyvavo Kauno PPT projekte „Mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, ugdymo problemų 

sprendimas bendradarbiaujant“. 

2012 m. kvalifikacijos tobulinimas inovatyvių mokymosi metodų ir IKT diegimo galimybių klausimais. 

2014 m. kvalifikacijos tobulinimas dėl mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimo panaudojant 

IQES online. 

2013-2014 m. dalyvavo projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas” Ugdymo plėtotės centro organizuotuose 

mokymuose. 

2014 m. kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Efektyvi klasės vadyba“. 

2015 m. dalyvavo kursuose „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). 

2015 m. kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pozityvi komunikacija su tėvais efektyvinant 

bendradarbiavimą“. 

2015-2016 m. kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas „Mąstymo mokykla“.   

2016 m. ugdymo(si) turinio įgyvendinimo tobulinimui skirta konferencija „Mokymo vertė – mokinio 

ūgtis“.  

2017 m. mokymo(si) proceso valdymo kompetencijos tobulinimui skirta konferencija „Mokymo vertė = 

mokymo kokybė?“. 

2018 m. kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Profesionalus mokytojas – sėkmingi mokiniai“.  

2018 m. kvalifikacijos tobulinimas pedagogų ir švietimo įstaigų vadovams skirtoje konferencijoje „Kitokia 

iniciatyva: kaip „parduoti“ švietimo idėją“.  

PADĖKOS: 

2010 m. mokyklos direktorės padėka už kūrybišką, novatorišką vadybinę ir organizacinę veiklą, socialinės 

partnerystės ryšių skatinimą, mokyklos kultūros ir tradicijų, sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimą. 
 

2012 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

Švietimo ir ugdymo skyriaus Vedėjo padėka už veiksmingą vadybą ir aukštus ugdymo proceso 

organizavimo pasiekimus Kauno miesto ir Lietuvos mastu. 
 



2012 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už aktyvią veiklą, dalyvaujant Kauno 

miesto pradinių klasių mokytojų „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės organizuotoje šventėje „Šalčio 

nebijok, su draugu sportuok“. 
 

2012, 2013, 2015, 2016 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už pradinių klasių 

mokinių ir jų šeimos narių projekto „Mano šeimos vasara“ organizavimą Kauno mieste. 
 

2013, 2014 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už pradinių klasių mokinių IKT 

projekto „Panašūs ir skirtingi“, skirto Europos dienai paminėti, organizavimą Kauno mieste. 
 

2013 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už aktyvų dalyvavimą Kauno miesto 

pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių akcijoje „Kompiuteris - mano draugas“, skirtoje 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 
 

2013 m. Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo centro direktoriaus padėkos raštas už iniciatyvos 

palaikymą ir aktyvų dalyvavimą Pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“, skirtoje Konstitucijos dienai 

paminėti. 
 

2015 m., 2016 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už pradinių klasių mokinių 

IKT projekto „Mano Lietuva“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, organizavimą 

Kauno mieste. 
 

2017 m. Petrašiūnų bendruomenės centro pirmininkės padėka už pagalbą Kauno Petrašiūnų progimnazijoje 

organizuojant protų mūšį „Mes - petrašiūniečiai“.  
 


