
 
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 
 
ASMENINĖ INFORMACIJA 
 
 

Vardas GRAŽINA  

 

 

 

 

  

Pavardė JAKOVICKIENĖ 

Gimimo data 1971 10 12 

Telefonas (-ai) mob. 8 671 213 66 

El. paštas (-ai) g.jakovickiene@jtotoraitis.lt 

 
PROFESINĖ PATIRTIS 
 
Data: nuo–

iki 
Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2001 m. 
rugsėjo 1 d. 
iki dabar 

Marijampolės 
kolegija, 
P.Armino 92 - 4, 
Marijampolė 

Lektorė, 
Edukologijos ir 
psichologijos 
katedros vedėja 
(iki 2011 m. 
rugsėjo  mėn.) 

Psichologijos dalykų dėstymas, vadovavimas 
profesinio bakalauro ir pedagoginių studijų 
baigiamųjų darbų rengimui. Katedrai priskirtų 
studijų programų (Ikimokyklinis ugdymas, 
Pradinio ugdymo pedagogika, Informatikos 
pedagogika) vykdymo koordinavimas, mokslinių 
ir praktinių konferencijų organizavimas; 
taikomųjų tyrimų vykdymas. 

Nuo 1994 m. 
rugsėjo 1d. 
iki 2017 m. 
rugsėjo 01 d.  

Marijampolės 
Petro Armino 
pagrindinė 
mokykla,  
Vytenio g. 47, 
Marijampolė 

Psichologė Psichologinės pagalbos mokykloje teikimas: 
mokinių (vaikų) psichologinio atsparumo ir 
psichikos sveikatos stiprinimas, prevencinė 
veikla, orientuota į saugios ir palankios 
ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, pagalba 
mokiniams (vaikams) atgaunant dvasinę darną, 
gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 
bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 
rūpintojais). 

Nuo 2000 
vasario mėn. 
15 d. iki 
2001 
rugpjūčio 31 
d. 

VšĮ Socialinės 
pagalbos centras, 
Bažnyčios g.19, 
Marijampolė 

Psichologė Psichologinės pagalbos (individualių ir grupinių 
konsultacijų) teikimas sutrikusio intelekto 
jaunuoliams ir jų šeimoms. 

Nuo 1998 m. 
gruodžio 1d. 
iki 2002 m. 
sausio 28d. 

Marijampolės 5 – 
oji vidurinė 
mokykla, Dariaus 
ir Girėno g. 7, 
Marijampolė 

Psichologė Psichologinės pagalbos mokykloje teikimas: 
mokinių (vaikų) psichologinio atsparumo ir 
psichikos sveikatos stiprinimas, prevencinė 
veikla, orientuota į saugios ir palankios 
ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, pagalba 
mokiniams (vaikams) atgaunant dvasinę darną, 
gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 
bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 
rūpintojais). 
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Nuo 2017 m. 
rugsėjo 1d. 
iki  dabar  

Marijampolės 
mokykla-darželis 
„Želmenėliai“, 
Žemaitės g. 25, 
Marijampolė 

Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas: mokinių 
(vaikų) psichologinio atsparumo ir psichikos 
sveikatos stiprinimas, prevencinė veikla, 
orientuota į saugios ir palankios ugdymuisi 
aplinkos mokykloje kūrimą, pagalba mokiniams 
(vaikams) atgaunant dvasinę darną, gebėjimą 
gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant 
su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 
IŠSILAVINIMAS 
 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 
Vilniaus universitetas, Universiteto 
g. 3, LT-01513 Vilnius  
2011 – 2014 m.  

Psichologijos studijų programa, psichologijos bakalauro 
laipsnis 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius 
1995 – 1996 m. 

Socialinių mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos psichologo 
kvalifikacija 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius 
1989 – 1994 m. 

Rusų kalbos ir literatūros ir psichologijos mokytoja 

 
KVALIFIKACIJA 
 
Kalbų mokėjimas:  
Gimtoji kalba – Lietuvių 
Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 
gerai, labai gerai, puikiai) 
 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 
Anglų kalba gerai gerai gerai gerai 
Rusų kalba puikiai  puikiai  puikiai  labai gerai 

 
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 
profesionalas). 
Gebėjimas naudotis Microsoft Office programomis (MS Word, Excel, PowerPoint), atlikti 
informacijos paiešką internete. Įgudęs vartotojas 
Turiu patirties prižiūrint interneto svetaines: patalpinti ir sumaketuoti informaciją; apdoroti 
iliustracijas (keisti dydį, retušuoti, maketuoti). Pagrindai 
Turiu patirties dirbant su statistinės informacijos apdorojimo programų paketu SPSS. Pagrindai 

 
Darbo kompiuteriu įgūdžiai įgyti įvairiuose kursuose (lankyti kursai ECDL pažymėjimui gauti 
2010 m. spalio – lapkričio mėn. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas  Nr. LT 026574) bei 
mokantis savarankiškai.  
 
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – psichologijos vyresnioji mokytoja.  
Psichologo kvalifikacinė kategorija – trečia.  
 
 
 
 
 
 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  
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Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  
2010m. 06 
mėn. 28-30 d 

Seminaras „Studijų programų rengimo 
metodologija“ 

Studijų kokybės vertinimo centras, 
Marijampolės kolegija, 24 val. 
PažNr.TK-1238. 

2010 m. 10 – 
11 mėn. 

Kursai Europos kompiuterio vartotojo 
pažymėjimui gauti 

VšĮ „Informacinių technologijų 
institutas“. ECDL pažymėjimas 
serijos numeris LT 026574. 

2010 m. 11 
mėn. 8-10 d. 

Seminaras „Inovatyvių mokymo ir 
mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse 
teorija ir praktika“ 

Ugdymo plėtotės centras, 24 val. 
Paž.Nr. K5-3179. 

2010 m. 11 
mėn. 29 – 12 
mėn. 01 d. 

Seminaras „Informacinių ir komunikacinių 
technologijų diegimas, kompiuterinių 
mokymosi priemonių ir virtualių mokymosi 
aplinkų kūrimas ir taikymas mokymui ir 
mokymuisi: patirties ir naujovės Europoje ir 
pasaulyje“ 

Ugdymo plėtotės centras, 24 val. 
Paž.Nr. K5-3338. 

2010 m. 10 
mėn. – 2011 
m.03 mėn. 01 
d. 

A2 lygio anglų kalbos kursai  UAB „Kalba.lt“, 80 val., Paž.Nr. M-
0154. 

2011 03 mėn. 
04 d.  

Tarptautinė mokslinė – praktinė 
konferencija „Psichologų, dirbančių 
švietimo sistemoje, aktualijos ir geroji 
patirtis“ 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 8 
val. Paž.Nr. 116. 

2011 m. 04 
mėn. 19-21 d. 

Seminaras „Pradiniam ir specialiajam 
ugdymui taikomų kompiuterinių mokymo 
priemonių įvairovė. Mokomieji žaidimai ir 
kita programinė įranga“ 

Ugdymo plėtotės centras, 24 val. 
Paž.Nr. K5-7452. 

2011m. 04 
mėn. 13 d.; 06 
mėn. 20, 22 d. 

Seminaras „ES aukštojo mokslo 
pripažinimas ir galimybės“ 

Seminaras vykdomas pagal projektą 
„Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos 
kolegijų dėstytojų kompetencijų 
tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir 
didinant jų tartptautiškumą“(VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-004), 24 val. Paž.Nr. 
1239-05. 

2011m. 04 
mėn. 19, 22, 26 
d. 

Seminaras „Mokymo priemonių inovacijos“ Seminaras vykdomas pagal projektą 
„Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos 
kolegijų dėstytojų kompetencijų 
tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir 
didinant jų tartptautiškumą“(VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-004), 24 val. Paž.Nr. 
521-05. 

2011m. 05 
mėn. 19, 20, 
23d. 

Seminaras „Studijų tarptautiškumo 
didinimas, jų kokybės gerinimas“ 

Seminaras vykdomas pagal projektą 
„Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos 
kolegijų dėstytojų kompetencijų 
tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir 
didinant jų tartptautiškumą“(VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-004), 24 val. Paž.Nr. 
734-05. 

2011m. 06 
mėn. 07-09 d. 

Seminaras „Tarptautinių studijų 
organizavimas, patirtis ir ypatumai ES šalių 
aukštosiose mokyklose“ 

Seminaras vykdomas pagal projektą 
„Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos 
kolegijų dėstytojų kompetencijų 
tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir 
didinant jų tartptautiškumą“(VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-004), 24 val. Paž.Nr. 
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977-05. 
2011 08 mėn. Mokymai „Sėkmingos atrankos principų 

taikymas atrankos komisijos darbe“ 
Vš.Į. Tyrimų ir mokymų centras, 16 
val. Paž.Nr. 278. 

2011m. 10 
mėn. 24-26 d. 

Seminaras „Inovatyvių mokymo metodų ir 
IKT taikymo pradiniam ir specialiajam 
ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir 
pasaulyje: poveikis mokymui(si)“ 

Ugdymo plėtotės centras, 24 val. 
Paž.Nr. K5-9306. 

2012 m. 10 
mėn. 30 d. 

Mokymai „Ugdyk kitaip“ Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji 
mokykla, 10 val.  

2012 m. 12 
mėn. 11, 18 d. 

Seminaras „Konsultuojamojo ugdymo 
pagrindai“ 

VšĮ „Tarptautinė lyderystės 
akademija“, Marijampolės kolegija, 
12 val. Paž.Nr. TK-0276. 

2013 m. 02 
mėn. 28 d. 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 
„Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ 

Mokyklų tobulinimo centras, 
projektas „Lyderių laikas 2“, Paž.Nr. 
0138. 

2013 m. 03 
mėn. 01 d. 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 
„Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ 

Mokyklų tobulinimo centras, 
projektas „Lyderių laikas 2“, Paž.Nr. 
0535. 

2013 m. 06 
mėn.10-14 d. 

Neformaliųjų studijų kursas „Krizės įveika: 
restabilizacijos procesas“ 

Vilniaus universitetas, 2ECTS, 32 val. 
Paž.Nr. 17 2013-06-14. 

2013 m. 08 
mėn. 28 d. 

Seminaras „Moderni švietimo įstaiga: nuo 
organizacijos kultūros puoselėjimo iki 
įvaizdžio kūrimo“ 

Marijampolės kolegija, 6 val., Paž.Nr. 
TK-0756. 

2013 m. 12 
mėn. 05 d. 

Seminaras „Rekomendacijų dėl poveikio 
priemonių taikymo netinkamai 
besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo 
mokykloje galimybės“ 

Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras, 8 val. Paž.Nr. 
V7-289. 

2013 – 2014 
m.m. 

Mokymai „Psichologinė diagnostika ir jos 
taikymo galimybės“ 

Kauno psichologų ir psichiatrų klubas, 
120 val. Paž.Nr. 357. 

2014 m. 10 
mėn. 16-17 d., 
11 mėn. 26-28 
d. 

Mokymai „Seksualinės prievartos 
prevencijos pagrindai mokyklos 
bendruomenei – mokiniams ir suaugusiems“ 

Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras, Paramos 
vaikams centras, 40 val. Paž. Nr. 14-
1150. 

2014 – 2015 
m.m. 

Anglų kalbos Intermediate (B1.1 Threshold) 
lygio kursas  

R.Vosylienės kalbų mokymo centras, 
70 val. 

2015 m. 05 
mėn. 12 d. ir 06 
mėn. 02 d. 

Seminaras „Studijų vertinimo metodai: 
dalyko aprašas vadovaujantis ECTS“ 

Marijampolės kolegija, 16 val. PažNr. 
TK-1078. 

2015 m. 05 
mėn. 14-15 d.; 
06 mėn. 12, 19 
d.; 09 mėn. 29 
d.; 11 mėn. 05 
d. 

Mokymai „Sisteminis šeimos 
konsultavimas“ 

VšĮ Psichologinės paramos ir 
konsultavimo centras, 48 val. Paž.Nr. 
361. 

2015  m. 05 
mėn. 26 d. 

Seminaras „Mokyklos vaiko gerovės 
komisijos veikla: patirtis, galimybės, 
iššūkiai“ 

Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras, 8 val. Paž.Nr. 
5ESF5-855. 

2015  m. 11 
mėn. – 2016m. 
vasario mėn. 

Kursai „Vaikų intelektinių gebėjimų 
įvertinimas“ 

Vilniaus universitetas, 6 kreditai. Paž. 
Nr. 7. 

2015 m. 12 
mėn. 18 d. 

Seminaras „Bendradarbiaujančios mokyklos 
bendruomenės galia“  

2015 11 mėn. 19, 26, 30; 12 mėn. 3, 
10, 17 d. 
Marijampolės Meilės Lukšienės 
švietimo centras, 18 val. Paž.Nr.8350. 
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2016m. 02 
mėn. 25d. 

Seminaras „Studijų programos siekiami 
rezultatai: sisteminis požiūris, tendencijos, 
idėjos, praktika“ 

Marijampolės kolegija, 6 val. Paž.Nr. 
TK-0218. 

2016  m. 02 – 
06 mėn.  

Vaikų psichiatrų ir psichologų profesinės 
priežiūros grupės užsiėmimai  

Paramos vaikams centras, 24 val. Paž. 
Nr. 16-189. 

2016 m. 12 
mėn. 08 d. 

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų rengimo problematika“ 

Kauno kolegija, Paž.Nr. 34-1438. 

2015 m. spalio 
– gruodžio 
mėn. 

Anglų kalbos kursai pažengusiems (B1/B2 
Intermediate lygiu) 

Marijampolės kolegija, 40 val. Paž.Nr. 
TK-1769. 

2016 m. 12 
mėn. 12 d. 

Seminaras „Specialistų mokymai dirbti 
komandoje teikiant kompleksinę pagalbą 
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 
asmenims bei vykdant smurto artimoje 
aplinkoje prevenciją“ 

UAB „Pokyčių valdymas“, 8 val. 
Paž.Nr. 6565. 

2016 m. 09 
mėn. – 2017m. 
09 mėn. 

Tarptautiniai mokymai „Vaikų, patyrusių 
smurtą, psichologinio atsparumo didinimas“   

Paramos vaikams centras, tarptautinė 
organizacija BICE, Milano 
universitetas, 56 val. 

2017 m.  04 
mėn. 07 d. 

Konferencija „Psichologo parama 
edukacinei bendruomenei ir šeimai“ 

Lietuvos edukologijos universitetas. 8 
val. Paž.Nr.2017/541. 

2017 m. 06 
mėn. 15 d. 

Mokymai „Efektyvus komisijos darbas. 
2017 m. atrankos sistemos naujovės, 
vertinimo kriterijai“ 

PRIMUM ESSE, 8val. Paž.Nr.VERT-
2017-224. 

2017 m. 08 
mėn. 29 – 31 d.  

Mokymai “Seksualinis smurtas prieš vaikus: 
atpažinimas, pagalba ir pranešimas” 

Paramos vaikams centras, tarptautinė 
organizacija BICE, 21 val. 

2017 m. 09 
mėn. 20 d.  

Tarptautinė konferencija  „Vaikų psichinės 
sveikatos stiprinimas: šiandienos iššūkiai ir 
pagalbos galimybės“ 

Paramos vaikams centras,  7 val. 
pažymėjimas Nr. 17-406. 

2018 m. 11 
mėn. 08 d.  

Į ugdymą integruota kokybės vadyba Nacionalinė mokyklų vertinimo 
agentūra, 6 val. Paž. Nr. 7828 

2019 m. 04 
mėn. 03 d.  

Savižudybių rizikos vertinimas ir pirmos 
psichologinės pagalbos teikimas  

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, 8 val., Paž. Nr. PS-10-
49-6321 

 
 
TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis 
tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2010 m. 10 
mėn. 12, 14 d. 

Autorinis seminaras „Konfliktinių 
situacijų prevencija, streso 
valdymas, bendravimas su 
klientais“ 

Parengta programa ir pravestas 12 val. 
seminaras Marijampolės pataisos namų 
darbuotojams. Paž. Nr. TL-4. 

2010 m. 12 
mėn. 6 d. – 
2011 m. 09 
mėn. 19 d.  

Projektas „Parama užimtumui ir 
mobilumui“ (projekto kodas VP1 – 
1.2.-SADM-01-V-07-001. Paž.Nr. 
TL-7) 

Vesti Socialinės psichologijos (2 kr.) mokymai 
Verslo anglų kalbos  
kvalifikacijos tobulinimo programai, skirtai 
bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą. 

2010 m. 12 
mėn. 20d.  

Seminaras „Pagalbos vaikui 
teikimo ypatumai, taikant 
komandinio darbo principus“ 

Vestas seminaras Vilkaviškio rajono Paežerių 
pagrindinės mokyklos pedagogams. Paž. Nr. 
TK-59. 
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2011 m. 02 
mėn.  

Marijampolės savivaldybės 
mokyklų  metodinio leidinio 
„Mokinių, turinčių mokymosi 
sunkumų pažinimas“ recenzavimas 

Parengta metodinio leidinio recenzija. 

2011 m. 02 
mėn. 23 d.  

Konferencija „Pradinis ugdymas: 
aktualijos, patirtis, idėjos“ 

Marijampolės apskrities pradinių klasių 
mokytojų konferencijos organizavimas, grupės 
darbo moderavimas. Pažyma Nr. VL-32. 

2011 m. 03 
mėn. 03 d. 

Autorinis seminaras „Komandinis 
darbas su elgesio ir mokymosi 
problemų turinčiais mokiniais“ 

Pravestas 6 val. seminaras Lazdijų raj. 
savivaldybės pedagogams. Paž.Nr. 761. 

2011 m. 10 
mėn. 27 d. 

Regioninė viešoji konsultacija dėl 
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir 
Europos kvalifikacijų sandaros 
susiejimo proceso  
 
 

Bendradarbiaujant su Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centru bei Lietuvos 
suaugusiųjų švietimo asociacija, organizuota ir 
moderuota Marijampolės kolegijoje vykusi 
regioninė viešoji konsultacija dėl Lietuvos 
kvalifikacijų sandaros susiejimo su Europos 
kvalifikacijų sandara.  
Parengta viešojo konsultacinio renginio eigos 
bei pasiektų tikslų ataskaita. 

2012 m. 02 
mėn. 10 d.  

Autorinis seminaras pedagogams 
„Moksleivių netinkamo elgesio 
priežastys ir korekcijos galimybės“ 

Parengta programa ir pravestas 6 val. seminaras 
Marijampolės savivaldybės Mokolų 
pagrindinės mokyklos pedagogams. Paž. Nr. 
TL-104. 

2012 m. 05 
mėn. 18 d.  

Projekto „Pradinių klasių mokytojų 
ir specialiojo ugdymo pedagogų 
kompetencijų taikyti informacines 
komunikacines technologijas (IKT) 
ir inovatyvius mokymo metodus 
tobulinimo modelio išbandymas ir 
diegimas“ baigiamoji konferencija  

Skaitytas pranešimas „Inovacijų ir IKT diegimo 
pradinėse klasėse iššūkiai pedagogus 
rengiančioms aukštosioms mokykloms“. 
Pranešimo nuoroda internete: 
https://www.youtube.com/watch?v=DFK77ZnF
JJ4  

2012 m. 03 
mėn. 29 d.  

Respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Ugdytinis 
šiuolaikinių technologijų pasaulyje: 
pedagogo vaidmuo“ 

Konferencijos organizavimas Marijampolės 
kolegijoje Edukologijos ir socialinio darbo 
fakultete. Paž.Nr. TL-128. 

2012 m. 12 
mėn. 04 d.  

Autorinis seminaras pedagogams 
„Kaip ugdyti problemiško elgesio 
mokinius“ 

Pravestas 6 val. seminaras Šakių raj. Kriūkų 
vidurinės mokyklos pedagogams. Paž. Nr. TL-
0041. 

2013 m. 02 
mėn. 19 d.  

Autorinis seminaras pedagogams 
„Mokymosi motyvacija: nuo 
pirmoko iki paauglio“ 

Parengta programa ir pravestas 6 val. seminaras 
Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinės 
mokyklos pedagogams. Paž.Nr. TL-0008. 

2013 m. 12 
mėn. 03 d.  

Konferencija „Šiuolaikinė 
mokykla: šviesti, šviestis, kilti, 
kelti...“, skirta Meilės Lukšienės 
100-osioms gimimo metinėms  

Skaitytas pranešimas „AR GALIMA 
„UŽPROGRAMUOTI“ MOKINIO SĖKMĘ? 
JEI TAIP, TAI KAIP?“. Marijampolės Meilės 
Lukšienės švietimo centro pažyma Nr. VL-522. 

2014 m. 02 
mėn. 26 d.  

Autorinis seminaras „Kaip 
bendrauti su elgesio problemų 
turinčiu vaiku (paaugliu)“ 

Pravestas 8 val. seminaras Marijampolės 
Socialinės globos namų socialiniams 
darbuotojams ir soc. Darbuotojų padėjėjams. 
Paž. Nr. TL-0027. 

2014 m. 04 
mėn. 17 d.  

Paskaita pedagogams 
„Rekomendacijos dėl poveikio 
priemonių taikymo netinkamai 
besielgiantiems mokiniams“ 

Skaityta paskaita Marijampolės savivaldybės 
Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinėje 
mokykloje. Pažyma Nr. VL-345. 

2014 m. 11 
mėn. 25 d.  

Pranešimas „Inkliuzinis ugdymas 
užsienio šalių švietimo įstaigose“ 

Skaitytas pranešimas Marijampolės 
savivaldybės specialiųjų pedagogų ir logopedų 
metodiniame pasitarime. 
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2014 m. 03 – 
09 mėn. 

Vidinio projekto „Į studentus 
orientuotų ir studijų rezultatais 
grįstų studijų modelio ir šio 
modelio įgyvendinimo  metodikos 
Marijampolės kolegijoje 
sukūrimas“  vykdymo darbo grupės 
narė 

Sukurtas į studentus orientuotų ir studijų 
rezultatais grįstų studijų modelis ir šio modelio 
įgyvendinimo gairės Marijampolės kolegijoje. 
Elektroninė nuoroda: http://www.marko.lt/wp-
content/uploads/2016/04/AT_nutarimas_2014-
08-27_2_Pr.pdf  Marijampolės kolegijos 
direktoriaus įsak. 2014 m. kovo mėn. 27 d. Nr. 
1V-63). 

2015 m. 
birželio mėn. 
19 d.  

Autorinis seminaras „Suaugusiojo 
vaidmuo sprendžiant įvairaus 
amžiaus tarpsnio žmonių tarpusavio 
santykių problemas“ 

Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
Marijampolės savivaldybės socialinės globos 
namų darbuotojams. Paž. Nr. TL-0172. 

2015 m. 11 – 
12 mėn.  

Projektas „Manasis „AŠ“ – 
„Stiprybės medis“ Marijampolės 
savivaldybės Petro Armino 
pagrindinėje mokykloje. 

Parengtas ir įgyvendintas, gavus Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą 
projektas „Manasis „AŠ“ – „Stiprybės medis“, 
skirtas akcijai „16 aktyvumo dienų prieš 
smurtą“ (kartu su darbo grupe).  Parengtas ir 
išleistas projekto rezultatų sklaidos leidinys 
„LAIMĖ šeimoje. Receptų ir patarimų knyga“. 

2015 m. 11 
mėn. 30 d.  

Autorinis seminaras „Efektyvus 
konsultavimas asmens karjeros 
kelyje“ 

Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
Marijampolės teritorinės darbo biržos 
tarnautojams. Paž.Nr. TL-0215. 

2014 m. 11 
mėn. 01d. – 
2016 m. 10 
mėn. 31 d.  

Projektas, finansuojamas pagal 
Europos Sąjungos programą 
„Erasmus+“ „Psichologinis 
organizacijos klimatas“ (Nr. 2014-
1-FI-01-KA202-000849) 

Projekto veiklų organizavimas Marijampolės 
kolegijoje (dėstytojų profesinių kompetencijų, 
įveikiant mokinių ir studentų psichologines bei 
psichinės sveikatos problemas, tobulinimas; 
priemonių (metodų) darbui su studentais, 
didinant jų psichologinį atsparumą, kūrimas ir 
išbandymas. Veikla projektų partnerių 
susitikimuose Dordrechte (Nyderlandai), 
Marijampolėje (Lietuva), Barselonoje 
(Ispanija). MK direktoriaus įsak. 2014 m. 
gruodžio 01 d. Nr. 1V-226a. 

2014 – 2015 
m.m.  

Paramos vaikams centro pilotinio 
projekto „Saugok ir gerbk mane“ 
įgyvendinimas Marijampolės 
savivaldybės Petro Armino 
pagrindinėje mokykloje. Programa 
parengta ir išbandoma valstybės 
projekto „Saugios aplinkos 
mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-
ŠMM-04-V-03-005) lėšomis. 
Projektas finansuojamas Europos 
socialinio fondo ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis. 

Saugumo įgūdžių mokymų mokiniams 
vedimas. Kitų projekto veiklų koordinavimas 
(bendradarbiaujant su Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centru bei 
Paramos vaikams centru). Mokymų 
suaugusiųjų bendruomenei vedimas. 
Pranešimo „Vaikų seksualinės prievartos 
prevencija mokykloje: nematyti, negirdėti, 
nekalbėti. Ar tikrai?”  baigiamojoje projekto 
konferencijoje parengimas ir skaitymas (2015 
06 18). 

2016 m. 05 
mėn. 23 d.  

Autorinis seminaras socialiniams 
darbuotojams „Psichologinė 
socialinio darbuotojo saviugda: 
kaip įveikti kasdienį stresą ir 
įtampą“ 

Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
Merkinės globos namų darbuotojams. Paž. Nr. 
TL-0172. 

2016 05 mėn. 
26 d.  

Autorinis seminaras socialiniams 
darbuotojams „Psichologiniai 
senėjimo aspektai socialinės 
pagalbos kontekste“ 

Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
Varėnos ir Merkinės globos namų 
darbuotojams. Paž. Nr. TL-0176. 

2016 m. 11 Autorinis seminaras pedagogams Parengta programa ir pravestas 6 val. seminaras 
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mėn. 9 d.  „Vaikų psichologinio-socialinio 

atsparumo ugdymas: ką gali 
mokytojas“ 

Marijampolės savivaldybės Petro Armino 
pagrindinės mokyklos pedagogams. 
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo 
pažyma Nr. VL-619. 

2016 12 mėn. 
06 d. 

Autorinis seminaras socialiniams 
darbuotojams ir soc. darbuotojų 
padėjėjams „Tarpusavio ryšio su 
klientu kūrimas socialinės pagalbos 
teikimo procese“ 

Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
Kazlų Rūdos socialinės paramos centro 
darbuotojams. Paž. Nr. TL-0231. 

2017 m. 03 
mėn. 2, 16, 21 
d. 

Bendravimo su vaiku meistriškumo 
užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus 
vaikų tėvams.  

Pravesti trys užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 75 
tėvai ir 18 pedagogų. Pažyma Nr. 3-30(1.10.). 

2017 m. 04 
mėn. 20 d.  

Autorinis seminaras socialiniams 
darbuotojams „Streso, patiriamo 
socialiniame darbe, įveika ir 
atsipalaidavimas“ 

Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
Šakių raj. savivaldybės  Ilguvos socialinės 
globos namų darbuotojams. Paž. Nr. TL-0091. 

2017 m. 11 
mėn. 02 d. 

„Socialiai ir emociškai brandžios 
asmenybės ugdymas. Ką gali 
mokytojas?“ 

Parengta programa ir pravestas 6 val. seminaras 
Prienų raj. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 
pedagogams (kartu su O.Misiukevičiene 
socialine pedagoge eksperte, švietimo 
lyderystės konsultante). Paž. Nr. 135. 

2018 m. 11 
mėn. 13 d. ir 
16 d.  
 

„Profesinė ir asmeninė saviugda 
socialiniame darbe: kaip įveikti 
stresą ir įtampą“ 

Autorinis seminaras socialiniams darbuotojams. 
Parengta programa ir pravestas 8 val. seminaras 
socialinės globos namų darbuotojams. Paž. Nr. 
TL-0396 ir TL-0400 
 

2019 m. 03 
mėn. 20 d.  
 

„Stresas, konfliktai – prevencija ir 
valdymas“ 

Autorinis seminaras Šakių rajono 
besimokantiems suaugusiems „Paž.Nr. VL-121 
 

 
 
KITA VEIKLA 
 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 
2011 – 2018 m. Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas 

motyvacijos įvertinimo vertinimo komisijos narė. 
Nuo 2011 m.  iki dabar Marijampolės savivaldybės psichologų metodinio būrelio narė. 

Nuo 2018 m.  Psichologų sąjungos narė 
 
 
POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 
 
Mokslinės, metodinės pedagoginės - psichologinės ir grožinės literatūros skaitymas. Lankymasis 
kultūros renginiuose (ypač teatro). Sisteminga ir nuosekli asmeninė ir profesinė saviugda, 
domėjimasis švietimo (ugdymo) naujovėmis.  


