
 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  JEKATERINA    

Pavardė  JUKNEVIČIENĖ 

Gimimo data  1967-01-05 

Telefonas (-ai)  (+370) 68653719 

El. paštas (-ai) direktore@daukantas.kaunas.lm.lt 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: 

nuo–iki 
Darbovietė Pareigos 

2015-01-06 iki dabar  
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
Direktorė 

2010-08-31  IKI 2014-12-28 Šv. Mato gimnazija Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

2008-05-29 iki 2017-09-01 
Nacionalinė mokyklų 

vertinimo agentūra 

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos 

kokybės išorės vertintoja 

1991-08-31 iki 2010-08-31  
Kauno Vaižganto vidurinė 

mokykla 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

lietuvių kalbos mokytoja 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinis fakultetas 1985-1991 m. 

Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybė. 

MAGISTRAS. 

Diplomas A Nr. 910557, 1991-06-28 registracijos Nr.2270 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – puikiai. 

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų Puikiai Puikiai Puikiai Gerai 

Prancūzų kalba Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas). MS Office paketas (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  įgudęs vartotojas. 

Debesų kompiuterija Office 365 (Elektroninis paštas, kalendorius, kontaktų valdymas, internetinis 

Office programų paketas, SharePoint, Skype verslui, saugykla „OneDrive", Sharepoint ir Yammer) 

paketas - įgudęs vartotojas. 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.  

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2016 m. iki dabar  Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos narė 

2015m. iki dabar  

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė,  

Lietuvos progimnazijų asociacijos narė, 

Kauno miesto vadovų asociacijos narė 

1994 m. iki dabar Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narė 
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PATIRTIES SKLAIDA 

2018-05-10 skaitytas pranešimas „Visos dienos mokyklos įgyvendinimo paieškos valstybinėje 

mokykloje konferencijoje „Visos dienos mokykla: paskirtis ir galimybės Kretingos rajone“. 

2018-04-20 organizuota respublikinė dailės ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų konferencija „Kurk 

– piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!” 

2018-02-21 skaitytas pranešimas „Integruotos gamtos ir įvairių dalykų patirtinio mokymosi 

programos įgyvendinimas Kauno Simono Daukanto progimnazijoje“ tarptautinėje mokslinėje-

teorinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje. 

2018-01-31 Kauno „Paparčio“ pradinėje mokykloje tėvų bendruomenės susirinkime „Mokyklų 

mugė“ pristatytos mokyklos tradicijos ir savitumas bei pagrindinio ugdymo (5-8 kl.) ypatumai. 

2017-11-23 organizuota respublikinė gerosios patirties sklaidos konferencija „Drąsos veikti 

kartu“. 

2017-03-17  Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencijoje „Švietimo architektūra: vertingos 

praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“ skaitytas pranešimas „Mokykla be sienų. Kuriuo keliu 

eiti?“ diskusijų grupėje „Ugdymo turinys įdomus, kuriantis iššūkius“. 

2017-12-08  Dalyvavimas viešojoje diskusijoje dėl visos dienos mokyklos koncepcijos ir ugdymo 

modelių kūrimo bei įgyvendinimo“. 

2016-02-18 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencija „Kuriame 

ateities mokyklą kartu“ skaitytas pranešimas „Bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas“. 

2016-04-07  Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos 

bendradarbiavimas su vietos bendruomene. Iššūkis ar galimybė? Praktiniai pavyzdžiai“ 

http://mokytojotv.blogspot.lt/2016/04/mokyklos-bendradarbiavimas-su-vietos.html pristatyta 

mokyklos veikla. 

2016-05-12 Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „XXI a. Kompetencijų ugdymas kaip 

atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“ skaitytas pranešimas „STEAM dalykų stiprinimas 

Kauno Simono Daukanto progimnazijoje“. 

2016-10-17 organizuotas metodinis renginys Kauno m. bendruomenei „LEGO EDUCATION“ 

metodikos taikymas formaliajame ugdyme“. 

2015-04-23 dalyvauta Lyderių forume „Sėkmės istorijos“. 

 

PADĖKOS, APDOVANOJIMAI: 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėka už gerą Kauno bendrojo 

ugdymo mokyklų konkurso „Būk saugus“ organizavimą. 2018m. 

KTKC studijos „Menų dirbtuvėlės“ padėka už suteiktą pastogę ir užuovėją; už nuolat gerinamas 

darbo sąlygas; už galimybę kurti ir garbę būti čia – kurti, gyventi ir būti matomiems. 2018m. 

gegužė. 

Goethe’s instituto padėka už bendradarbiavimą vykdant projektą CLILIC@Litauen. Vokiečių 

kalba Tavo mokykloje, paramą vokiečių kalbos ir dalyko integruotam mokymui bei aktyvios 

daugiakalbystės skatinimą. 2018-07-17. 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS. Skaitymas, teatras, informacinės technologijos.  
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