
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui RŪTA BARKAUSKIENĖ 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

DARBO PATIRTIS 

2015 m. –  iki dabar - Kauno Žaliakalnio  progimnazija direktoriaus pavaduotoja 

1989 m. – iki dabar - Kauno Žaliakalnio progimnazija lietuvių kalbos mokytoja  

2011 m. – 2012 m. - Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla, neformalaus ugdymo skyriaus vedėja 

 

IŠSILAVINIMAS  

2007 m.- Vilniaus universitetas, nenuosekliųjų studijų programos „Individuali psichodinaminė 

psichoterapija“ įvadinis ir bazinis kursas. 

2005 m.- Vytauto Didžiojo universitetas, psichologo magistro laipsnis. 

1994 m.- Vilniaus universitetas, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija. 

 

KVALIFIKACIJA 

2003 m.- suteikta lietuvių kalbos vyr. mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

 

Dalykiniai gebėjimai: 

 Aktualių dalykinių, profesinių žinių turėjimas ir pritaikymas. 

 Dalykinių žinių turėjimas ir taikymas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai: 

 Gerai moku naudotis ,,Microsoft Office“ programomis: Word, Excel, Power Point, Internet 

Explorer, Outlook Express. 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai: 

 Turiu organizacinių gebėjimų vykdant  grupinius projektus, paskirstant narių veiklas, atsakomybes 

bei kontroliuojant atsiskaitymą, taip pat kryptingai organizuojant savo, grupės ar bendruomenės 

veiklas.  

 Gebu kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją 

veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbo tobulinimui.  

 Gebu planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su 

progimnazijos direktoriumi. 

Bendravimo gebėjimai: 

 Mokėjimas bendrauti su komanda ir bendruomenės nariais. 

 

 



PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Parengė, vykdė projektus: 

2013 m.-   Dalyvavimas  Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje darbo grupėje priemonių plano 

mokinių bendrojo ir kultūrinio raštingumo aukštesniems pasiekimams užtikrinti. 

 

Patirties sklaida: 

2017 m.- Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje skaitytas pranešimą „Tėvų ir 

mokytojų bendradarbiavimas ugdymo procese“. 

2014 m.-  Vilniaus lietuvių namuose skaitytas pranešimas „Gabių vaikų psichologinės problemos ir 

mokymosi sunkumai“. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 

2018 m.- Dalyvavo vadybinių kursų programoje „Vadovavimo meistriškumas“. 

2017 m.- Seminaras ,,Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys. Efektyvi šiuolaikinė pamoka – Y 

ir Z kartų mokiniams“. 

2016 m.- Seminaras „Mokyklos vadovas- mokymosi vedlys“.  

2015- 2016 m.- Mokymai „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“.   

2015 m.- Seminaras „Mokyklos vadovo finansinis raštingumas“.  

 

 


