
  
 

 

 

 

Europass  
Gyvenimo aprašymas  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Kristina Pušnovienė 

Adresas(-ai) Sniegenų g. 55, LT – 46382, Kaunas 

Telefonas(-ai)   + 370 67950535 

El. paštas(-ai) kristinapnvn2@gmail.com 

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

Gimimo data 1978-03-06 

Lytis Mot. 
  

Darbo patirtis  

Datos Nuo 2005 m. rugsėjo    

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pagrindinio ugdymo organizavimas, veiklos (metinės programos, ugdymo planai) planavimas ir 
savianalizė, užsienio kalbų metodinės grupės veiklos koordinavimas, Vaiko gerovės komisijos veiklos 
organizavimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir veiklos vertinimas, Sveikatą stiprinančios 
mokyklos darbo grupės veiklos koordinavimas, mokinių ugdymo karjerai organizavimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla (buv. Kauno Salomėjos Nėries vidurinė 
mokykla), Aukštaičių g. 78, LT-50284, Kaunas 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 
 
 

 

 
 
 

 

Datos Nuo 2002 m. rugsėjo iki 2005 m. rugsėjo       

Profesija arba pareigos Anglų kalbos mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Anglų kalbos mokymas, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, klasės auklėtoja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla, Aukštaičių g. 78, LT-50284, Kaunas 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

  

Išsilavinimas  

Datos 2004 m. rugsėjis – 2006 m. birželis 

Kvalifikacija Edukologijos magistras 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Edukacinių technologijų taikymas, mokyklos vadyba ir informacinės sistemos, didaktika ir virtualusis 
mokymas, švietimo ir mokyklų vadyba, švietimo projektų valdymas, moksliniai tyrimai ir statistiniai 
metodai 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

  Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, K. Donelaičio g. 20, Kaunas 

  

Datos 2000 m. rugsėjis – 2002 m. birželis 

Kvalifikacija Filologijos bakalauras 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Auklėjimo teorija ir metodika, bendroji ir diferencinė psichologija, dabartinė anglų kalba, gretinamoji 
tipologija, praktinė gramatika ir fonetika, teksto interpretacija 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

   Vilniaus pedagoginis universitetas, Užsienio kalbų fakultetas, Studentų g. 39, Vilnius 

  

Datos 1996 m. rugsėjis – 2000 m. birželis 

Kvalifikacija Pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojo kvalifikacija 



Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Anglų kalbos praktika, fonetika ir gramatika, pedagoginė psichologija, anglų kalbos mokymo metodika, 
specialioji pedagogika, auklėjimo teorija ir praktika 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Kėdainių Jonušo Radvilos kolegija, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių kalba 

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

Rusų  B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 Pažengęs vartotojas 

Prancūzų  A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Komunikabili  
- Pareiginga  
- Atsakinga 
- Norinti tobulėti bei siekti užsibrėžtų tikslų 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Koordinavimas, problemų ir konfliktų sprendimas, komandų ir darbo grupių subūrimas 
Gebėjimas planuoti, paskirstyti pareigas, vykdyti priežiūrą 

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Įgudęs Windows operacinės sistemos, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ir kt.) produktų,  
internetinių naršyklių vartotojas. 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 1997 metų 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt

