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Vardas  Laima  
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Gimimo data 1986 – 08 – 11   

Telefonas (-ai) 8 – 615 72732 
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PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: 

nuo–iki 
Darbovietė Pareigos 

2021 – 10 – 18  – iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2021 – 10 – 04 – iki dabar Vytauto Didžiojo universitetas Vyriausiasis specialistas 

2009 – 01 – 07 – iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
Matematikos mokytoja 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vytauto Didžiojo universitetas 

2009 – 2011 m. 
Matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2009 – 2010 m. 
Mokytojo kvalifikacija 

Vytauto Didžiojo universitetas 

2005 – 2009 m. 
Matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

 

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 

Anglų kalba  Gerai Gerai Gerai Gerai 

Rusų kalba Gerai Gerai 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.  



Mokytojo kvalifikacinė kategorija – matematikos mokytoja ekspertė. 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2015 m. – iki dabar Kauno miesto matematikos metodinio būrelio narė 

 

PATIRTIES SKLAIDA 

2015 m. – 2021 m. Matematikos vadovėlių, užrašų ir metodinių rekomendacijų 5 – 8 kl. serijos „Atrask“ 

bendraautorė. 

2016 – 05 – 12 Vedė kvalifikacijos tobulinimo renginį „Mokomės matematikos KITAIP“ Panevėžio 

rajono matematikos mokytojams. 

2017 – 09 – 29 Skaitė pranešimą „Integruota gamtos ir įvairių dalykų patirtinio mokymo(si) programa 

Kauno Simono Daukanto progimnazijoje“ nacionalinėje konferencijoje „E-mokymasis: strategijos, 

technologijos ir praktika“. 

2017 – 10 – 10 Parengė interaktyvią matematikos mokytojo knygą 5 klasei (serija „Atrask“). 

2017 – 11 – 10 Skaitė pranešimą „Išmaniųjų telefonų naudojimas mokymuisi. Atraktyviau? Sudėtingiau? 

Neleistina?“ tarptautinėje konferencijoje „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“.  

2019 – 10 – 08 Vedė respublikinį online seminarą „Kaip pasirinkti skaitmenines ir tradicines mokymo 

priemones, kurios padės mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti matematikos pamokose?“ 

2021 – 03 – 22 Vedė respublikinį online seminarą „Matematinio raštingumo įvertinimas 5 – 8 kl.: 

mokymosi būdai, strategijos ir užduotys matematikos vadovėlyje“. 

 


