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Pageidaujamas Švietimo ir ugdymo sritis
darbas / profesinės
veiklos sritis
Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

2003-09-01 – 2010-12-11
Psichologinės – socialinės diagnostikos laboratorijos vedėja
Projektų “Jaunimo mokyklos moksleivių socialinių įgūdžių formavimas per plaukimo pratybas”,
“Sportiška vasara su skautais” koordinatorius ir vykdytojas. „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo
prevencijos ir vaikų vasaros poilsio bei užimtumo programų”, projektų recenzavimo komisijos narys.
Nuo 2007 m. programos pavadinimas pakeistas į „Vaikų ir jaunimo socializacijos programa“.

Darbovietės pavadinimas
ir adresas

Kauno m. Prano Eimučio jaunimo mokykla
Krėvės 50, LT-51001 Kaunas (Lietuva)

Darbovietės veiklos sritis
ar ūkio šaka

Kauno m. A. Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

2011-09-01 →
Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja
Lietuvių k. ir užsienio k. mokytojų metodinių grupių veiklos kuravimas; 8, I-IV gimnazijos klasių
dienynų ir tvarkaraščių kontrolė, antikorupcinės, projektinės, įsivertinimo grupių darbo kuravimas,
mokinių antikorupcinio ugdymo kuravimas, anglų kalbos mokymas, psichologo ir socialinių
darbuotojų veiklos kuravimas, dalyvavimas projektinėje veikloje.

Darbovietės pavadinimas
ir adresas

Kauno Aleksandro Puškino Gimnazija
Vytauto pr. 50, LT-44322 Kaunas (Lithuania)

Darbovietės veiklos sritis
ar ūkio šaka

Bendrojo lavinimo mokykla (gimnazija)

Išsilavinimas ir
kvalifikacija
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

1997-09-01 -2001-06-30
Edukologijos bakalauro laipsnis; Kūno kultūros studijų programa
Bakalauras (kūno kultūros mokytojas, plaukimo trenerio specializacija) Darbo tema: Kauno ir Vilniaus
jaunimo mokyklų moksleivių charakterio akcentuacijų ypatumai”.

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
ir tipas

Lietuvos Sporto Universitetas
Sporto g. 6, Kaunas (Lietuva)

2001-09-01 -2003-06-28
Sporto magistro laipsnis; Sporto psichologijos studijų programa
Magistras (sporto psichologija) Darbo tema “Jaunimo mokyklos moksleivių psichosocialinės sveikatos
ir mokymosi motyvacijos duomenų sąsaja”
Lietuvos Sporto Universitetas
Sporto g. 6, Kaunas (Lietuva)
2008-09-01-2014-10-01
Doktorantūra (Edukologija)
2014 m. rugsėjo 29 d. apginta socialinių mokslų srities edukologijos krypties disertacija „Studentų
identiteto raiška kūno kultūros žinių ir universitetinių studijų kontekste“ ir suteiktas socialinių mokslų
srities daktaro mokslo laipsnis
Lietuvos Sporto Universitetas
Sporto g. 6, Kaunas (Lietuva)
2012 → 2016-02-26
Bakalauro (Anglų filologija) studijos. Filologo bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Lietuvos Edukologijos Universitetas
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, Lietuva

Kalbos

Kalbėjimas

Supratimas

Vertinimas

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas
žodžiu

Rašymas

Bendravimas raštu

Lietuvių k. (gimtoji)

C1

Įgudęs vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

Lenkų k.

B2

Pažengęs vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

A2

Pradedantis
vartotojas

A2

Pradedantis
vartotojas

A1

Pradedantis
vartotojas

Rusų k.

B2

Pažengęs vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

Anglų k.

C1

Įgudęs vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

Bendrieji Europos kalbų matmenys (*) Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas C1/C2: įgudęs vartotojas

Socialiniai įgūdžiai ir
kompetencijos

Komandos dvasios pojūtis; Geras sugebėjimas prisitaikyti daugiakultūrinėje aplinkoje, kurį išsiugdžiau
mokydamasi ir dirbdama užsienyje; Puikūs komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau dirbdama
jaunimo mokykloje bei komandose rengiant, recenzuojant projektus bei organizuojant seminarus.
2007- 2010 m. dalyvavimas VŠĮ Bendruomenių kaitos centro bei Nyderlandų vyriausybės MATRA
programos remiamame projekte „Vaiko teisių apsaugos ir monitoringo mechanizmo kūrimas vietos
lygmenyje Lietuvoje“.
2012-05-10/11 d. konferencijoje :”International Conference of Young Scientists -2012. Towards
Interdisciplinary Research: Humaniteis & Social Sciences” skaitytas pranešimas „Realization of
physical education in the discipline-based higher education structure”, Šiaulių universitetas
2014-03-27 d. dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo erdvės: iššūkiai
ir galimybės“ ir skaitytas pranešimas „Kūno kultūros studijų lauko bakalaurų disciplininis identitetas:
ketinimas tęsti studijas“, Šiaulių valstybinė kolegija
2016-02-18 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencija „Kuriame ateities
mokyklą kartu“. Skaitytas pranešimas Pažymėjimo Nr. VB-0355
2017 m. gauta padėka už kūrybinių veiklų įgyvendinimą tautinių mažumų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Kultūros projekto, skatinančio tautinių mažumų kultūrinę plėtotę, projekto
„viktorinų ciklas „Lietuvos takais“.
2018-06-13 dalyvavau tarp Estijos, Lietuvos Švedijos ministerijų diskusijoje „4th Baltic Interministerial Round Table on Migrant Education Policy Partnership Workshop “Mapping prior learning
Taline ir skaičiau pranešimą.

Organizaciniai įgūdžiai ir
kompetencijos

Dalyvaudama Vadybos skyriaus vykdomo 8 projekto “Kandidatų į ugdymo vadovus rengimas
vadybinei veiklai” 4 sesijų kursuose patobulinau tikslų ir veiklos vadybos, komunikacinę bei pokyčių
valdymo kompetencijas (2005-2006-11-07 Nr.218).
Dalyvavau respublikinėje konferencijoje „Jaunimo mokyklų veiksmingumas“ ir pagilinau pedagoginę
bendrąją kompetenciją (2005-11-18 Nr.22868).
Nuo 2003 metų įvairių projektų skirtų mokinių veiklos organizavimui ir šių projektų teikimas bei
administravimas Kauno švietimo skyriui bei kitoms organizacijoms.

Organizaciniai įgūdžiai ir
kompetencijos

Techniniai įgūdžiai ir
kompetencijos

Darbo kompiuteriu
įgūdžiai ir kompetencijos

Nuo 2003 metų vadovavimas studentų iš įvairių Kauno miesto aukštųjų mokyklų praktikai.
2011 m. dalyvavimas simpoziume Rezekne, Latvijoje su pranešimu „Health Behaviors and Physical
activity of Students from LAPE in the Context of Professional Socialization“ SOCIETY,
INTEGRATION, EDUCATION.
2012-05-10 išduota pažyma, kur nurodyta, kad Edita Vainienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje
„jaunimo mokykla-alternatyviojo ugdymo perspektyvos Lietuvos sociokultūriniame kontekste“ ir
skaitė pranešimą „Kaip padėti jaunimiečiui būti-tapti lyderiu. Pažymos Nr. {A-640, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras.
2012-05-10/11 dalyvavau Šiaulių universiteto organizuotoje konferencijoje „International conference
of Young scientists -2012 ir skaičiau pranešimą „Towards Interdiciplinary Research: humanities &
Social Sciences`. Nr. 012-113
2012-11-15 išduotas pažymėjimas direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kad parengė mokinius
respublikinei mokinių ir mokytojų konferencijai „Mokslo ir praktikos sintezė“. Pažymėjimo Nr.607
2013-03-04 dalyvavimas NMVA vykdomo ES socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
finansuojamo projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 seminare „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei
įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva), patobulintos tiriamosios veiklos ir organizacijos
tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijos. Pažymėjimo Nr.LV-158.
2015-06-11/12 skaitytas pranešimas ir dalyvavimas konferencijoje „Integration of theory and practice
based upon international education“, Tallinn-Vilnius. Pažymėjimo Nr. 44-12/06/2015.
44-12/06/2015 International Conference and iInternship on possibilities and benefits of an international
educational experience „Talinn- Vilnius.
Nuo 2017 m. dalyvavimas ir koordinavimas Erasmus+ projekto Nr. 2017-1-TR01-KA201-046625
„Improving Teachers‘ Competencies by Sharing Experiences between EU Partners“.
2017 m. Kauno miesto Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo V.Mažeikos padėka už
debatų „Korupcija išnyks ateities Lietuvoje. skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
organizavimą.
2005-2006 m. Vadybos skyriaus vykdomo 8 projekto „kandidatų į ugdymo vadovus rengimas
vadybinei veiklai“ keturių sesijų kursuose ir išklausiau švietimo vadybos temas. Atlikau tarpsesijines
užduotis: parengiau vadybinių gebėjimų tobulinimo planą ir sudariau karjeros tobulinimo planą.
Patobulinau tikslų ir veiklos vadybos, komunikacinę bei pokyčių valdymo kompetencijas. 54 val.
kursas (A) komponento Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas, (A3) komponento Mokytojų
tobulinimas pagal II mokymo metų programą (2004-2005 m. Nr. 21234), Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerija.
2011-03-14-22 dalyvavimas 60 val. mokymuose pagal nacionalinio lygio kvalifikacijos tobulinimo
programą Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programa
(registracijos Nr. 301090611337), Pažymėjimo Nr. VB-0198, KPKC, Akreditacijos pažymėjimas AP
Nr.001
2012 m. dalyvavau 4 sesioj7, 220 val. programoje `Mokyklos vadybos pagrindai`. Atlikau
tarpsesijinius darbus ir atlikau baigiamąjį darbą.
2015 m. dalyvavau mokymuose „Mokytojų, mo0kyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių
vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa (programos kodas 210003836). Nr. LD-838.
2016-06-07 „Samsung School“ išmaniosios klasės taikymo galimybės ugdymo procese
2017 m. vasario – birželio mėn. dalyvavau 40 akad. val. trukmės online seminare „lavinti mokant
inovatyviai. Įvairių šalių patirtis“.
2017 -05-18 pažymėjimas už dalyvavimą VDU Socialinių mokslų fakulteto edukologijos katedros
organizuotame diskusijų forume „pažanga ir inovacijos ugdyme: kaip tai skatina sėkmingą mokymąsi?
Nr. Edu-17-434
Puikiai moku naudotis Microsoft Office™“ programomis (Word™, Excel™ ir PowerPoint™,
Publisher); gerai naudojuosi kokybinių/statistiniu duomenų analizės SPSS programa.
Sėkmingai išlaikyti šių modulių testai:
ECDL Modulis 2: Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas (CM02-SV05.0)
ECDL Modulis 3: Tekstų tvarkymas (CM03-SV05.0)
ECDL Modulis 4: Skaičiuoklės (CM04-Sv05.0)
ECDL Modulis 7: Naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas (CM07-SV05.0)

Išduotas pažymėjimas 2012-12-18 Nr. LT 034711.
Nuotolinių mokymų Office 365 dalyvis
Nuotolinių mokymų MNTEP dalyvis
Nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo mokymų „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ pagal KTU Edukacinės kompetencijos centre akredituotą
programą, dalyvis.
Kiti įgūdžiai ir
kompetencijos, papildoma
informacija

Publikacijos tarptautinėse
duomenų bazėse
referuojamuose leidiniuose ir
kituose mokslo leidiniuose

Lietuvos Studentų Skautų Organizacijos narys (filisterė)
Kauno studentų korporacijos “Tautito” narys (filisterė)
Erasmus+ projektų narė, koordinatorė
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos
švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už debatų „NAUJA karta sunaikins korupciją mūsų šalyje“
organizavimą.
Padėk VDU Psichologijos klinikos vadovės padėka už bendradarbiavimą organizuojant tyrimą „Pykčio
kontroliavimo intervencijų taikymas mokyklose“
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Vainienė, Edita. Physical activity and health related environment preferences among students from the
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Vairuotojo pažymėjimas

and New Ideas in Sport Science [elektroninis išteklius]: II tarptautinė mokslinė konferencija :
pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16–17 d. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008.
ISBN 9789955622680. p. 146.
Vainienė, Edita; Kardelis, Kęstutis. Links of youth school pupils physical activity with their learning
motivation, self-esteem and social integration // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos=Current
Issues and New Ideas in Sport Science [elektroninis išteklius]: II tarptautinė mokslinė konferencija :
pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16–17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros
akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 147.
Vainienė, Edita. Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų lytinio gyvenimo ypatumai //
Mokslas – žmonių sveikatai : 3-oji nacionalinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės / Kauno
medicinos universitetas, Kaunas, 2010 m. balandžio 7 d. Kaunas : Kauno medicinos universitetas.
ISBN 9789955151784. p. 29.
Vainienė, Edita; Kardelis, Kęstutis. Physical activity preferences and fluctuation among the students
at the Lithuanian Academy of Physical Education // Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Gymnica=6th International Conference Movement and Health 2010 and 2nd Conference and 6th
Annual Meeting of HEPA Europe: Abstracts. Olomouc: Palacký University. ISSN 1212-1185. 2010,
Vol. 40, No. 3, p. 63.
Vainienė, Edita; Rastauskienė, Giedrė Judita; Bernotas, Jonas. Does the sport study field belong to the
life sciences in the Lithuanian higher education? // Current Issues and New Ideas in Sport Science
[elektroninis išteklius]: 5th Baltic Sport Science Conference: Abstracts, Kaunas, 18–19 April 2012.
Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 233–234.
Vainienė, Edita, Rastauskienė, Giedrė Judita. Kūno kultūros studentų disciplininis identitetas
ketinimo tęsti studijas aspektu. Trečioji tarptautinė mokslinė konferencija „Aukštojo mokslo erdvės:
iššūkiai ir galimybės“. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2014 m. kovo 27 d.
Kalbinio modelio kūrimas norint sudaryti sąlygas mokiniams migrantams ir jų tėvams (globėjams,
rūpintojams) puoselėti kalbinius (lietuvių k. ir rusų k.) gebėjimus integruojant į gimnazijos ugdymo
procesą ir Lietuvos Respublikos gyvenimą (2017).
The Implementation of the Linguistic Model Seeking to Help Students (Immigrants) to Integrate
into the Community (2018). Erasmus+ project Nr.2016-1-FR01-KA201-024133 “Global Citizenship
Education, Multicultural, ISM and Social Inclusion in Europe: I Have Rights” p. 485.

B kategorija

