
 

Pavaduotoja ugdymui VIRGINIJA STIPINIENĖ 

CV 

 BENDRIEJI DUOMENYS: 

Tel.: (8 37) 45 53 02  

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

Gimė Anykščių rajone, Sabaliūnų kaime. 

Gyvenamoji vieta: Kaunas 

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi, augina sūnų. 

 STUDIJOS: 

1994/1996 m. m. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete įgytas edukologijos magistro 

kvalifikacinis laipsnis, specializacija - taikomoji pedagogika. 

1988/1992 m. m. Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultete įgyta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. 

 DARBO PATIRTIS: 

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

klasių ir neformaliojo švietimo mokytoja. 

2010-2013 m. Kauno humanitarinė pradinė mokykla. Pareigos – pradinių klasių ir neformaliojo švietimo 

mokytoja. 

1992-2010 m. Kauno Palemono vidurinė mokykla. Pareigos – pradinių klasių mokytoja. 

 KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: 

2015 m. suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. 

2002 m. patvirtinta pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 

1997 m. suteikta pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 

VYKDĖ PROGRAMAS, PROJEKTUS: 

Tarptautinė programa ,,Socrates comenius“ 2004-2005 m. 

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ 2009-2010 m. 

Ankstyvosios prevencijos programa ,,Antras žingsnis“ 2010-2011 m. 

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

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

2014 m. 

Projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ (Telia, Microsoft, Tamo grupė, BMK ir HP) nuotolinių mokymų 

koordinatorė progimnazijoje 2016-2017 m.  
„ERASMUS+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame 

kaip vienas“ 2016-2019 m. 

 

PEDAGOGINĖS IR VADYBINĖS PATIRTIES SKLAIDA: 

 

2011-2013 m. Kauno humanitarinės pradinės mokyklos mokytojų metodinės grupės pirmininkė. 

2012 m. metodinių priemonių parodoje ,,Savarankiška ir atsakinga mokykla“ KPKC pristatė kartu su 

komanda parengtą mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį. 

2012-2013 m. skaitė pranešimus ,,Pamokos kokybė. Mokymosi veiklos diferencijavimas“ Kauno ,,Ryto“ 

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

Daukanto vidurinėje mokykloje. 

mailto:v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt


2012 m. pristatė stendinį pranešimą respublikinėje metodinėje–praktinėje konferencijoje ,,Gabių mokinių 

ugdymas“ 

Nuo 2013 m. Kauno humanitarinės pradinės mokyklos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė. 

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 „Mokyklos tradicijos“ Palangos „Baltijos“ 

pagrindinės mokyklos pedagogams. 

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

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

REIKŠMINGESNI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI: 

2002-2011 m. Klasės mokytojo ir mokinio bendravimo psichologiniai aspektai; pradinukų elgesio 

modeliavimo ir koregavimo būdai; geresnis savęs pažinimas ir elgesys klasėje; mokinių, turinčių emocijų ir 

elgesio sutrikimų, ugdymo problemų sprendimas bendradarbiaujant. 

2008 m. Ugdymo individualizavimo pamokoje pedagoginiai aspektai. 

2009 m. Kaip išmokyti mokytis. 

2011 m. Mokinių dvasinių galių plėtojimas kaip bendrųjų kompetencijų pagrindas. 

2008-2011 m. Ugdymo turinio planavimas, individualizavimas ir diferencijavimas pagal atnaujintas 

bendrąsias programas.  

2013 m. Standartizuotos programos ir testai mokinių pasiekimų vertinimui. 

2004-2011 m. Vidaus auditas; šiuolaikinė pamoka, jos priežiūra ir vertinimas; mokytojų ir mokyklos veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas. 

2010-2011 m. Pradinio ugdymo modernizavimas taikant IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus.  

2012 m. Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo 

metodo sukūrimas ir taikymas.  

2013 m. Atrasdami ir pažindami mokymosi stilius – mokomės efektyviau; talentingi vaikai ugdymo procese. 

2013-2014 m. Moderni mokyklos vadyba; lyderystė ugdymo įstaigoje.  

2013-2014 m. Veiksmo metodų taikymas darbe su klientais; bendravimo etiketas.  

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

mokymuose. 

2014 m. dalyvavo stažuotėje „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir 

kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje” (projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas”). 

2014 m. Efektyvi klasės vadyba. 

2015 m. Pozityvi komunikacija su tėvais efektyvinant bendradarbiavimą. 

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

2016, 2017 m. dalyvavo Prienų r. Stakliškių gimnazijoje respublikinėse konferencijose „Mokymo vertė – 

mokinio ūgtis“, „Mokymo vertė = mokymo kokybė?“.  

2016-2017 m. mokyklos vadybos pagrindų kursai (I-IV sesijos). 

2016-2017 m. m. projekto ,,Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“. 

2018 m. Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines 

technologijas“. 

2018 m. dalyvavo stažuotėje ,,Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos mokyklose mokinių pasiekimų 

gerinimui“. 

 

PADĖKOS: 

2011 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už aktyvų dalyvavimą Kauno miesto 

pradinių klasių mokinių ekologiniame projekte ,,Visa ko pradžia yra maža“. 
 

2011 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už novatoriškumą ir dalyvavimą 

akcijoje–konkurse ,,Piešiame kompiuteriu 4“. 
 

2012 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už mokinių paruošimą respublikiniam 

specialiųjų poreikių mokinių meninės saviraiškos konkursui ,,Tau gegužio žiedą dovanoju“. 
 



2012 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už mokinių paruošimą ir dalyvavimą 

Kauno miesto pradinių mokyklų ketvirtokų pasaulio pažinimo popietėje ,,Pasaulis ir aš“. 
 

2012 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už dalyvavimą Kauno miesto mokinių 

tęstiniame ekologiniame projekte ,,Visa ko pradžia yra maža“ ir mokinių paruošimą projekto veikloms. 
 

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

IKT projektų ,,Panašūs ir skirtingi“, „Mano Lietuva“ skirtų Europos dienai, Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti, organizavimą Kauno mieste. 
 

2013 m. Vilniaus filaretų pradinės mokyklos direktoriaus padėka už mokinio paruošimą respublikinei 

pradinių klasių mokinių gamtamokslinei konferencijai ,,Gamta šalia mūsų 2013“. 
 

2014 m. Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos direktorės padėka už mokyklos bendruomenės telkimą 

veiklos kokybės gerinimui ir novatorišką vadybą sudarant sąlygas mokinių saviraiškai. 
 

2018 m. Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo padėka už geranorišką Lietuvos ir Ukrainos mainų 

programos įgyvendinimą, nuoširdų Vynicios (Ukraina) mokinių priėmimą, išradingą mokinių užimtumo 

programos parengimą, prasmingą veiklą skatinant mokinių tarptautinę partnerystę. 

 


