
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui TAISIJA KOVALENKINA 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

DARBO PATIRTIS 

1999 m. – iki dabar -Kauno Žaliakalnio progimnazija direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

1994 m. – 1999 m. -Kauno L. Karsavino pagrindinė mokykla rusų kalbos mokytoja.  

1993 m.– 1994 m.- Kauno 11-oji vidurinė mokykla rusų kalbos mokytoja. 

1983 m. – 1993 m.- Kauno 42-oji vidurinė mokykla rusų kalbos mokytoja.  

1978 m. – 1983 m. - Kauno 1-oji mokykla-internatas rusų kalbos mokytoja. 

 

IŠSILAVINIMAS   

2004 m.- Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 

1984 m.- Vilniaus universitetas, filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas. 

 

KVALIFIKACIJA 

2015 m. suteikta antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

2009 m. patvirtinta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

2002 m. suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

2001 m. suteikta rusų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

1996 m. suteikta rusų kalbos vyr. mokytojo 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: 

2018-2019 m.- Europos Sąjungos fondų investicijomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. 

2018 m.- Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ koordinatorė  („Pažangios LEAN metodologijos taikymas 

mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“). 

2016-2017 m.- Projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ (Telia, Microsoft, Tamo grupė, BMK ir HP) 

koordinatorė progimnazijoje. 

 

Patirties sklaida: 

2018 m. - ISM Magistro programos “Švietimo Lyderystė” dalyviams skaitytas pranešimas „Inovatyvios 

“Lean in Team” metodologijos taikymas, siekiant pagerinti progimnazijos administracinius ir ugdymo 

rezultatus“. 

2017 m.- Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Mokinio pažanga-mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimo rezultatas“ skaitytas pranešimas „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdymo 

procese“. 

2016 m.- Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencijoje „Kuriame ateities mokyklą kartu“ skaitytas 

pranešimas „Mokytojų ir tėvų partnerystė ugdymo procese“. 

2014 m.- Respublikinėje gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Sėkminga vadyba: mokyklos 

pažangos link skaitytas pranešimas „Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

ugdant mokinių pažinimo, kūrybingumo, socialinę, komunikacinę kompetencijas“.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 

2018 m.- seminaras „Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma nuo 2019-01-01 ir 2018 

m. aktualijos (darbai, kuriuos reikia padaryti dar 2018 m.)“. 

2018 m.- mokymai „Mokyklų demokratinių procesų tobulinimas: „Kaizen TEIAN“ metodo diegimas“. 

2018 m.- mokymai „Mokyklų demokratinių procesų tobulinimas: „Hoskin Kanri“ metodo diegimas“. 

2018 m.- mokymai „Mokyklų veiklos tobulinimas: nuolatinės refleksijos ir nuolatinio vertinimo 

kultūros stiprinimas („5-ių kodėl“ metodas)“. 

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

kartų mokiniams“. 


