
 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  LAIMUTĖ  

 

Pavardė  LEONAVIČIENĖ 

Gimimo data  1954-11-06 

Telefonas (-ai)  (+370) 61853383 

El. paštas (-ai) laima54@gmail.com 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: 

nuo–iki 
Darbovietė Pareigos 

1976-09-01 iki 1988-04-01 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
Fizikos mokytoja 

1988-04-01  iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

fizikos mokytoja 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus Valstybinis pedagoginis 

institutas 1972-1976 m. 
Vidurinės mokyklos fizikos mokytojo kvalifikacija. 

Diplomas A-1 Nr. 227629, 1976-07-03 registracijos Nr. 9950 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – labai gerai. 

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

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų Labai gerai Labai gerai Labai gerai Gerai 

Anglų 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) - vartotojas. 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – fizikos mokytoja ekspertė.  

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

1995 m. iki dabar  Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos narė 

1995 m. iki dabar  Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio narė 

 

PATIRTIES SKLAIDA 

2018-05-01 Respublikinėje fizikos mokytojų asociacijos konferencijoje „Netradicinių ugdymosi 

aplinkų ir metodų įtaka mokinio pažangai“ skaitytas pranešimas „Fizikos mokomės kitaip“. 

2018-02-21 Tarptautinėje mokslinėje –teorinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas  

XXI a. mokykloje“ skaitytas pranešimas „Integruotos gamtos ir įvairių dalykų patirtinio mokymosi 

programos įgyvendinimas Kauno Simono Daukanto progimnazijoje“. 

2017-11-23 Respublikinėje mokytojų konferencijoje „Drąsos veikti kartu“ skaitytas pranešimas 

„Bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai, taikant netradicinius ugdymo metodus ir formas“. 
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2016-05-31 Respublikinė fizikos mokytojų ir mokinių konferencija „Fizikos bandymai aplink 

mus“ skaitytas pranešimas „Fizikos mokomės kūrybiškai ir aktyviai“. 

 

PADĖKOS, APDOVANOJIMAI: 

2018 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėka už gerą mokinių 

parengimą Kauno miesto 6-ąjai jaunųjų fizikų olimpiadai (8 kl.), bei darbą vertinimo komisijoje. 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS. 

Informacinės technologijos, kelionės.  


