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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 
RASA  ANDREJEVA 

 

 

 Gelvonų 40- 62, LT – 07143, Vilnius, Lietuva 

   861829259     

 rasa.andrejeva@gmail,com 

 

 

Lytis mot. | Gimimo data 11 08 1978 | Pilietybė lietuvė 

 

 

DARBO PATIRTIS 
  

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

DARBAS 

 

      Vilniaus lopšelis-darželis "Spygliukas", laikinai einantis pareigas 

direktorius ( Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, 2019 m. 

gruodžio 4 d. Nr. 1 – 298 paskirta laikinai eiti direktoriaus pareigas nuo 2019 

m. gruodžio 10 d., kol bus paskirtas įstaigos direktorius) 

Įrašykite datas (nuo - iki)     

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Gluosnis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 

2016 09 02  -  2019 12 09 

Vilniaus lopšelis – darželis „ Spindulėlis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 

2015 12 18  -  2016 08 08. 

Vilniaus lopšelis – darželis „Sakalėlis“, auklėtoja, nuo 1998 08 01  - 2015 12 10 

 

Įrašykite datas (nuo - iki) VDU Įtraukusis ugdymas: socedukacinės industrijos , 

magistrantūros studijų programa , I kursas ( vykdoma) 

 

Vilniaus lopšelio - darželio „Gluosnis“ mokytojų atestacijos 

komisijos 2018 12 20 protokolu Nr. AP – 2 , suteikta mokytojo 

metodininko kvalifikacinė  kategorija. 

 

Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis, 

auklėtojo kvalifikacija, baigta 2008 m.  

 

 

) 
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ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių k. 

  

Kitos kalbos 

 

Anglų k.  

SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas 7 Skaitymas 7.5  
Bendravimas 

žodžiu7.0  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 7.0  
7.0  

Įrašykite kalbą 

 

 

Certificate, council or Europe Level B1. Second LEVEL. Council of Europe 

Level B1(B1.2), išduota 2019 05 14, Nr. 2019- 12185. 

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimus tobulinu dirbdama lopšelio- darželio direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

,dalyvaudama konferencijose, skaitydama pranešimus, dalindamasi praktine 

patirtimi, bendraujant su įstaigos bendruomene.  

 

Dalyvavau Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Alternatyvių 

ugdymo krypčių pasirinkimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ ir skaičiau 

pranešimą  tema „Žaisdami keliaujame į Tyliukų šalį“2015 12 mėn.  

 

Dalyvavau Respublikinėje mokslinėje metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

konferencijoje „ Nuo raidelių prie žodelių“, skaičiau pranešimą tema „ Stiklas 

prakalbina kiekvieną“, 2017 03 mėn.  

 

Dalyvavau mokymuose „ Vaiko emocinis intelektas: kaip žinoti kiek jo yra ir kai jį 

ugdyti?, 2019 04 04  

 

Vedu mokymus, seminarus, praktikumus ikimokyklinio, priešmokyklinio,  pradinio 

ugdymo mokytojams, ugdytinių tėveliams , skleisdama S.Kneipo sveikatinimo 

metodų naudą vaikų sveikatai. 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 
 Gebu vadovauti komandai . 

 Vadovavimas pedagogų ir specialistų komandai, 

  Įstaigos Tarybos pirmininkė, VGK pirmininkė (2019 m. 12 mėn.) 

 

Organizavau Respublikinį ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ renginį „Netradicinių judriųjų žaidimų virusas“, pristačiau praktinį 

seminarą „ Žaisdami keliaujame į Tyliukų šalį“, 2013 m. 

 

Koordinavau projektą „Gerumo spindulėliai“, 2017  02, Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“  
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                                                             „Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su TVS WordPress“,              

tobulinimo seminaras, 2016 02 11 – 15 d. (40 akad. val.) 

 

 

PAPILDOMA 

INFORMACIJA   

 

Pageidaujamoms 

pareigoms reikalingi 

gebėjimai 

▪  Dalyvavau seminare “Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos 

vaikams galimybės mokykloje“ 

▪ Seminaras „Vadovo vaidmuo vaikų ugdomosios veiklos planavime“, 2017 03 30 

▪ Dalyvavau strateginėje švietimo konferencijoje pedagogams ir švietimo įstaigų 

vadovams „Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai“, 2017 08 24  

▪ Civilinės saugos mokymo kursai , 2017 09 20 

▪ Paskaita iš ciklo „ Pozityvaus ugdymo metodai“, tema „Vadyba ir bendroji 

ugdymosi įstaigos kultūra“,  2018 03 29  

▪ Asmeninio veiksmingumo, dalyvavau mokymuose „Pailsėk ir tobulėk vasaros 

asmeninio tobulėjimo nuotolinė programa“, 2019 08 18  

▪ Konferencija „ Mokslas – technologijos – menai“ , patobulintos bendrosios 

kompetencijos, 2019 10 18 .  

▪ Strateginio švietimo įstaigos valdymo , išklausiau paskaitas „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas“, apie konfliktų valdymą ir prevenciją., 2019 11 10,  

▪ Mokymai „ Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų 

tobulinimas“, 2019 06 17 – 19 d.  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 

Komunikaci

ja 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 
Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

  

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

Kiti gebėjimai Bendrųjų kompetencijų tobulinimas , konferencija „ Mokslas - technologijos – 

menai“ 

 

Vairuotojo pažymėjimas  Galiu vairuoti, B kategorijos transporto priemones. 

Publikacijos 

 

 

 

 

 

 

Išleidau  knygą „ Sveikatinimo įdėjos vaikams pagal S. Kneipo sveikatingumo 

elementus“, ISBN 978-609-475-248-3 

 

Straipsnis “Pažintis su emocijomis per žaidimus“ , žurnale „Savaitė šeimai“, 2014 

m. rugsėjo 16 d., nr. 11. 

 

Straispsnis „Vaikai ir Triukšmas , žurnale „ Mamos žurnalas“, 2013 , rugpjūtis 
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Pristatymai  

 

 

 

 

 

 

 

Projektai 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

Apdovanojimai  

 

 

                         Narystės 

  

Pagyrimo raštai 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų konferencija „Interaktyvių technologijų 

naudojimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme“, skaitytas 

pranešimas „Interaktyvi aplinka – skatinanti vaikų sveikatingumo ugdymą:, 2018 

12 04  

Tarptautinėje mokslinėje – metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

konferencijoje „Saugok sveikatą“  pristačiau metodinę priemonę „Sveikatinimo 

įdėjos vaikams pagal S. |Kneipo sveikatos elementus:, 2019 10 08  

 

Koordinavau projekto vykdymą „ Gerumo spindulėliai“, 2017 02mėn.  

 

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Alternatyvių ugdymo krypčių 

pasirinkimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, skaitytas pranešimas tema 

„Žaisdami keliaujame į Tyliukų šalį“, 2015 m. gruodžio mėn. 

 

Mokslinė – praktinė konferencija „Ikimokyklinis ugdymas paradigmų virsme“, 

2017 m. sausio 19 d. 

 

Respublikinė mokslinėje metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija 

„Nuo raidelių prie žodelių“, skaitytas pranešimas tema „ Stiklas prakalbina 

kiekvieną“, 2017 m. kovo 15 d.  

 

Tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija „Saugok sveikatą“ , skaitytas 

pranešimas „Žaisdami keliaujame į sveikuolių šalį“, 2019 10 08  

 

Seminaras, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą 

organizuojantiems skyrių vedėjams, mokytojams , neformaliojo švietimo tiekėjams 

„Laiko valdymas: išbandytos praktikos optimizuojant darbą su dokumentais ir 

suvaldant pasitarimų laiką“, 2017 11 28 

Seminaras „Visapusiškas socialinis emocinis ugdymas vaikų darželyje – kelias į 

vaiko gerovę institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai, buvau programos rengėja ir lektore, 

2019 11 05 , teikėjas : Vilniaus lietuvių namai 

 

Už kūrybiškai, originaliai pateiktą darbą sveikatos ugdymo veiklų konkursui - 

akcijai „Sveikatos fiesta 2019“ 

 

  Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos narė                                  

 

Padėka  už vadovavimą komandai ir didžiulę kantrybę ugdant mažuosius 

čempionus, „Mažųjų olimpiada“, 2014 m. 

Padėka už pagalbą atskelidžiant ikimokyklinio amžiaus vaikų talentus, festivalis 

„Pabiručių fiesta 2015“,  

Padėka už prisidėjimą prie šventės „Švytinčios Kalėdos“ kūrimo, skirtos 

Viršuliškių bendruomenės nariams, 2017 12 11  

Padėka už aktyvią veiklą  projekte „ Sveikatiada“ bei vaikų sveikos gyvensenos 

kultūros puoselėjimą įstaigoje, 2018 06 28  
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Kursai 

 

 

 

 

 

 

Pažymos  

                                     

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, 2014 11 07-22 

  

Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“(100 ak. val.), patobulintos mokyklos 

vadybos ir profesinio tobulėjimo kompetencijos, 2017 04 19 - 28  

 

Kursai „Mokyklos vadybos  pagrindai“,(100 ak. Val.), patobulintos švietimo 

politikos ir mokyklos strategijos kūrimo, strateginio plano rengimo ir ugdymo 

proceso organizavimo kompetencijos, 2017 03 – 04 mėn. 

 

Pažyma apie dalyvavimą Respublikinio mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimo 

konkurse, darbų vertinimo komisijoje, 2019 05 20  

 

  




