Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Asta Vaičiūnienė
841 55 7251
asta.vaiciuniene@dainai.lt

DARBO PATIRTIS
2018 10 15–Šiuo metu

Direktorė
Šiaulių Dainų progimnazija

2016 01 01–2018 10 12

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

2015 08 25–2016 08 22

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

1998 09 01–2015 08 24

Biologijos mokytoja (mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija)
Šiaulių Salduvės progimnazija

2005 09 01–2015 07 01

Biologijos mokytoja (mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija)
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

1995 03 05–1998 08 31

Auklėtoja
Vilniaus lopšelis-darželis "Gintarėlis"

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2012 –2014

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo kokybės
vadyba)
Šiaulių universitetas

1992 –1996

Gamtos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis (biologijos mokytojo
kvalifikacija)
Vilniaus pedagoginis universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba
Užsienio kalbos

lietuvių kalba

SUPRATIMAS

Klausymas
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B1

B1

B1
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C1

C1

C1

C1

C1

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

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Gebu diegti ir plėtoti švietimo kokybės vadybos sistemą, vertinti ir tobulinti švietimo kokybės kaitos
procesus visuose švietimo lygmenyse bei sektoriuose. Moku dirbti komandoje, noriai imuosi lyderės
vaidmens, įtraukiu kitus į bendrų sprendimų paiešką, ugdau darbuotojus. Ryžtingai siekiu išsikeltų
tikslų įgyvendinimo.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugumas

Problemų
sprendimas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė

Vairuotojo pažymėjimas

B

PAPILDOMA INFORMACIJA
Projektai

Finansuotų projektų vadovė:
Šiaulių m. sav. aplinkosauginio švietimo projektas ,,Mano žymė pasaulio drobėje...". 2018 m.
Šiaulių m. kultūros projektas ,,V tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų,
pianistų konkursas". 2017 m.
Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Tapydamas ir taupydamas aš
saugau pasaulį“. 2016 m.
Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Aplinką tiriu-daug žinių turiu“.
2015 m.
Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Vandens lašo galia“. 2013 m.
Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Švarus oras-didžiausias mūsų
noras“. 2012 m.
Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Mano pasaulis prasideda čia“.
2011 m.
Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Pažįstu aplinką – puoselėju
ją“. 2008 m.

Pranešimai konferencijose

Tarptautinėse konferencijose:
Vaičiūnienė A. Meno kolektyvų įtaka gimnazistų asmenybės ūgčiai. Iš: Muzikos/meno mokyklų
ugdymo kaitos aktualijos: ugdymas(is) kiekvienam, arba kaip išlikti patraukliems". Šiauliai. 2018 m.
balandžio 11 d.
Vaičiūnienė A., Gumuliauskienė A. Mokyklos vadovų ir mokytojų lyderystės vystymas: sąsajos su
organizacijos valdymo bei kultūros pokyčiais. Iš: Devintoji tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija.
Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos. ŠU, Šiauliai. 2015 m. lapkričio 27 d.
Respublikinėse konferencijose:
Vaičiūnienė A. Lyderystės raiškos dinamika bendrojo ugdymo mokykloje. Iš: Lyderystė mokykloje atsakingas veikimas kartu. Šiauliai. 2019 m. balandžio 24 d.
Vaičiūnienė A. Mokinio individuali pažanga kokybės vadybos kontekste. Iš: Individuali mokinio
pažanga kūrybiškai organizuojant pamoką. Šiauliai. 2017 m. spalio 30 d.
Vaičiūnienė A. Kryptingos karjeros ugdymosi galimybės gimnazijoje. Iš: Karjera šiandien: mokytojų ir
mokinių požiūris“. Šiauliai. 2017 m. balandžio 21 d.
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Vaičiūnienė A. Kokybės vadyba gimnazijoje naudojant mokinio individualios pažangos įsivertinimo
duomenis. Iš: Vaikas, šeima, mokykla. Šiauliai. 2017 m. vasario 21 d.
Vaičiūnienė A. Mokinio individualios pažangos sistemos įtaka savivaldaus mokymosi įgūdžių
formavimuisi. Iš: Individuali mokinių pažanga: sėkmės siekiai, pagalba, rezultatų panaudojimas.
Šiauliai. 2016 m. lapkričio 24 d.
Vaičiūnienė A. Kokybės vadybos diegimo galimybės mokykloje. Iš: Šiaulių Salduvės progimnazijos
patirtis tobulinant mokyklos veiklą. Šiauliai. 2015 m. spalio 28 d.
Vaičiūnienė A. Informacinių technologijų naudojimas biologijos pamokose. Iš: Moderni mokyklamodernus mokytojas-modernus mokinys. Šiauliai. 2015 m. balandžio 29 d.
Vaičiūnienė A. Mokinių įsivertinimo sistemos reikšmingumas savivaldaus mokymosi gebėjimų
ugdymui. Iš: Mokymas ir mokymasis šiandien. Šiauliai. 2015 m. vasario 18 d.
Vaičiūnienė A. Mokytojų lyderystės skatinimas ir raiška. Iš: Mokytojas tyrėjas – pedagogo lyderystės,
profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės sąlyga. Šilutė. 2014 m. spalio 21 d.
Vaičiūnienė A., Gumuliauskienė A., Martusevičienė L. Lyderystės raiška bendrojo ugdymo mokykloje
ir jos vystymo strategijų modeliavimas. Iš: Lyderystės vystymas gimnazijoje.Panevėžys. 2014 m.
gegužės 8-9 d.
Vaičiūnienė A. Kritinio mąstymo formavimas kaip efektyvaus įsivertinimo prielaida biologijos
pamokose. Iš: Efektyvi pamoka - priemonė mokinių motyvacijai įtakoti. Šiauliai. 2013 m. lapkričio 14 d.
Publikacijos

A.Gumuliauskienė, A.Vaičiūnienė. Teacher‘ and school heads‘ position about the chantes and
prospects of the development of leadership in general education chool.// Society. Integration.
Education. Proceedings of the international scientific conference. Volume II, May 24th -25th, 2019.
117-131.
A.Gumuliauskienė, A.Vaičiūnienė. Tendencies of the Development of General Education School
Heads’ and Teachers’ Leadership.// Social welfare. 2018. 8 (2). P. 79-93.
Vaičiūnienė Asta. Baltijos šalių jaunųjų atlikėjų koncertas. Muzikos barai. 2018 Nr. 5–6, p. 484–485.
Gumuliauskienė Aušrinė. Vaičiūnienė Asta. Mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo ypatumai
bendrojo ugdymo mokykloje. Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822119X. 2015, nr. 24 (1), p. 25-47.
Vaičiūnienė Asta. Sėkmingos pamokos: Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojų patirtis. Ugdymosi
veiklos per biologijos pamokas // Šoktonas. "Šviesos" ir "Alma litteros" laikraštis mokyklos
bendruomenei. 2014 rugsėjis, Nr. 23, p. 4-5.

Apdovanojimai

2018-04-16 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kultūros skyriaus padėka už etnokultūros ir
tautinių tradicijų puoselėjimą.
2016-05-27 Pilietinis projektas „Dovana Lietuvai” padėka už dalyvavimą projekte "Aš už Lietuvą".
2013-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus padėka už puikiai pristatytą
pranešimą Žemės dienos minėjimo konferencijoje.
2011-06-03 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus padėka už aktyvų
dalyvavimą 2011 metų Šiaulių miesto aplinkosaugos renginiuose.
2007-03-20 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus veiklos liudijimas, kad
aktyviai dalyvaujama gamtosauginėje ir ekologinėje veikloje.

Kvalifikacijos tobulinimas

Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams. 2019 (60 val.),
UPC.
Teach UP kursai. Formuojamasis vertinimas. Individualizuotas mokymasis praktikoje.
Mokymasis bendradarbiaujant praktikoje. Kūrybiško mąstymo gebėjimų ugdymas praktikoje.
2018-2019 m. (36 val.), European Schoolnet Academy.
,,Erasmus+ partnership "Colorful Songs" learning, teaching, training activity 3. 2018 (7 d.),
Šiauliai.
,,Interactive Teaching – Using Educational Games and New Technology in order to Enhance
Learner’s Motivation”. 2017 (5 d.). Oslo, Norway.
Erasmus+Partnership "Colorful Songs" learning/teaching/training mobility. 2017 (7 d.),
Ragusa, Italy.
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Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo
modelis. 2017 m. Radviliškio raj. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras.
Kompetencijų ugdymo metodikos diegimas. 2014 m. (100 val.), UPC.
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