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DARBO PATIRTIS 

 
 

 

 

 

 
 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

  

2020-09 iki dabar 

 

 

 

2010 – 2020 m. 

 

 

 

                        2013 – 2015 m. 

 

                    
 

                  1998 - 2002 m. 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius. 
 
 
 
Kauno kolegijos, apskaitos ir finansų katedros vedėjas, docentas. 

 

 

 
Aleksandro Stulginskio Universitetas, lektorius; 
 
 
 
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija, mokytojas. 
 

2010 - 2015 m. 

 

 

                        2005 - 2007 m. 

 

 

                        1998 - 2000 m. 

 

   

1993 – 1998 m. 

Socialinių mokslų srities, Edukologijos krypties mokslų daktaro 
laipsnis. Vytauto Didžiojo Universitetas; 
 
Socialinių mokslų srities, Ekonomikos krypties kvalifikacinis 
magistro laipsnis. Kauno Technologijos Universitetas; 
 
 
Socialinių mokslų srities, Edukologijos krypties kvalifikacinis 
magistro laipsnis. Vytauto Didžiojo Universitetas; 
 
Humanitarinių mokslų srities, Teologijos bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis. Vytauto Didžiojo Universitetas. 
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Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

rusų kalba C2 C1 C1 C1 B1 

 

anglų kalba B2 B2 B1 B1 B1 

 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabilus ir socialus, gebu dirbti individualiai ir komandiniame darbe. 

Šiuos gebėjimus nuolat tobulinau dirbdamas vadybinį ir administracinį darbą nuolat 
bendraujant su gimnazijos, (katedros) personalu, mokiniais, (studentais), socialiniais (verslo 
ir akademiniais) partneriais. 
 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gilinu organizavimo ir vadovavimo gebėjimus dirbant akademinėse ir verslo (su socialiniais 
partneriais) darbo grupėse, projektų, renginių, seminarų bei mokymų organizavimo ir 
vykdymo veiklos metu. Mano kaip vadovo pagrindinės savybės/vertybės yra pozityvumas, 
pagarbumas, sąžiningumas, atsakingumas ir reiklumas iškeltiems tikslams siekiant aukštų 
rezultatų. Greita orientacija problemų sprendime.  

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Esu sąžiningas, iniciatyvus, mandagus ir tolerantiškas. Gebu išklausyti kitų išsakoma 
nuomonę, esant probleminėms situacijoms visuomet siekiu padėti bei rasti diplomatinius 
spendimo būdus. 

Gebu įtikinti ir motyvuoti žmones veikti kartu ir vykdyti bendras veiklas siekiant išsikeltų 
tikslų. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 Esu išlaikęs ECDL egzaminus 

 

Kiti gebėjimai Esu žingeidus, domiuosi edukologijos, vadybos, ekonomikos  naujovėms, nuolat keliu 
kvalifikaciją tarptautiniuose, nacionaliniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. 
Dalyvauju pilietinėje, visuomeninėje veikloje vykdydamas šaulio pareigas. 

Esu baigęs su pagyrimu muzikos mokyklą. 

Vairuotojo pažymėjimas A, B kategorijos 

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences


  

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 3 / 3  

 
 

  


