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GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data ir 
vieta

1964 m. spalio 05 d. Kėdainiai

Šeimyninė padėtis  Ištekėjusi

Išsilavinimas 1982m. baigiau Kėdainių “Ryto” vidurinę mokyklą
1982-1983m mokiausi Vilniaus pedagoginėje mokykloje.
1983-1988m.mokiausi VPI ikimokyklinės pedagogikos fakultete.Įgyjau 
ikimokyklinės pedagogikos – psichologijos  dėstytotos metodininkės specialybę.
1990-1994m. mokiausi ŠPI pedagogikos fakultete.Įgyjau pradinio ugdymo 
mokytojos specialybę.
2004-2006m. mokiausi VPU .Įgyjau edukologijos magistro laipsnį.

Darbavietės ir 
pareigos

1983 - 1988m. dirbau VKDTI  bibliotekininke,laborante.
1988 – 2002m.dirbau Kėdainių “Aušros “ vidurinėje mokykloje pradinių klasių 
mokytoja
2002-2008m dirbu Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

Kavlifikacijos 
kėlimas 

Esu pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Kvalifikaciją kėliau Kėdainių MŠC, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, VPU kvalifikacijos kėlimo centre, Paramos 
vaikams centre, Specialiosios pedagogikos – psichologijos centre, Mokyklų 
tobulinimo centre, Šiuolaikinių didaktikų centre, VŠĮ “Vaiko namas, Vilniaus miesto 
savivaldybėje, Vaikų linijoje, Jaunimo linijoje irk t.

Interviu Alfa lt. “Vaikai nelanko mokyklos, bet kaltų nėra”
Bernardinai lt.” Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla.Bendruomenė ugdanti sąmoningą 
pilietį”

Paskaitos, 
pranešimai

Skaičiau paskaitą ‘Socialinis pedagogas švietimo sistemoje”
Parengiau stendinį pranešimą  konferencijoje  “Mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo kaita”

Organizuoti 
seminarai

2005m. su Kėdainių “Aušros” vid.mokykla  “Darbo patirties sklaida dirbant 
šiuolaikinėse technologijų pamokose”
2007m. su Kėdainių “Aušros” vid.mokykla  .
2007 m. “Mokyklos strategijos ir pedagoginių programų kūrimas”(I – II dalys)
2008m.”Klasės auklėtojo veiklos planavimas”



Pravesti seminarai Pravedž iau seminarus: “Mokyklos vadovo ir socialinio pedagogo bendradarbiavimo 
ypatumai”, Pakruojo raj. švietimo darbuotojams “Prevencinio darbo veiklos 
galimybės ir jų plėtra ugdymo institucijoje”(apie tai publikacija dienraštyje 
“Respublika “), BPD projektas “Taikomųjų menų pristatymas”,  Panevežio Senvagės 
pagrindinės mokyklos prevencinei darbo grupei, “ Prevencinio darbo veiklos 
galimybės ir projektų kūrimas”, Alytaus Putinų  vidurinės mokyklos prevencinei 
darbo grupei. .Nuo 2008m. vedu užsiėmimus MSG programoje “Olwweus smurto ir 
patyčių prevencijos proramoje”, Pakuojo Žemynos pagrindinės mokyklos 
prevencinei darbo grupei

Konferencijos 2003m. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje “Šeima ir priklausiomybių 
prevencija”
Organizavau ir dalyvavau konferencijoje “Kurkime mokyklą be patyčių”
Rengiau pranešimą konferencijoje  “Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaita”
2009-11-19 dalyvavau konferencijoje “

Dalyvavimas 
projektuose, 
programose

2006-2008 m. koordinavau ir dalyvavau ES projekte “ Patrauklios mokymosi 
aplinkos, mažinančios “iškritimą”iš nuoseklios mokymosi aplinkos sistemos kūrimas 
Vilniaus mieste”
2003-2009m. vykdž iau vaikų vasaros poilsio programą “Pažindami stiprėjame”
2002-2003m. dalyvavau ir koordinavau  projektą “Aš galiu”
2006-2007m.dalyvavau Patyčių prevencijos programoje
2008 – 2010 m. dalyvauju “Olvweus smurto ir patyčių prevencijos programoje”
2008.-2009m vykdž iau projektą “Žvilgsnis”

Padėkos 2007m  “Už nuoširdų ir kūrybišką darbą “

Atlikti ir 
organizuoti tyrimai

2003m.”Moksleivių elgesio prevencija”
2003-2004m. “Tavo nuomonė apie klasės auklėtoją”
2006m “Europos jaunimas – narkomanijos prevencijos programa”
2006m “Rūkymo ir alkoholio vartojimo apklausa 6-11 klasėse”
2008m “Europos jaunimas – narkomanijos prevencijos programa”

Renginiai, 
varžybos,konkursai

2006m. organizavau ir vykdžiau teisinių žinių konkursą “TEMIDĖ”
2006m. organizavau prevencines pamokėles 1-4 klasių mokiniams
2006m. organizavau kvadrato varž ybas 3-4 klasių mokiniams
2007m. organizavau renginių savaitę “Mes prieš žalingus įpročius”
2007m. organizavau Bendradarbiavimo renginį.
2007m organizavau tarptautinį “Kengūros “ konkursą”
2008m. organizavau kvadrato varž ybas 3-4 klasių mokiniams.
2008m . organizavau renginių savaitę “Dėl ko verta gyventi”
2009m. organizavau prevencinių renginių savaitę.

Kalbų mokėjimas Laisvai kalbu – rusų k.; patenkinamai – anglų k.

Darbas Dirbu “Microsoft Office Word”, “Microsoft Office Exel”, Power point “ 



kompiuteriu 2003/2007m. programomis

Kiti privalumai ir 
pomėgiai

Turiu “Vaikų turizmo vadovo” pažymėjimą, B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

                                                                                                               Laima Juškevičienė


