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ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  RASA LAIMA  

 

Pavardė  TAMAŠAUSKAITĖ 

Gimimo data  1967-07-04 

Telefonas (-ai)  +370 610 37720 

El. paštas (-ai) rasa.tamasauskaite@daukantopro.lt  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: 

nuo–iki 
Darbovietė Pareigos 

2021-10-18 – iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

1989-09-01 – iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
Pradinių klasių mokytoja 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis 

institutas, 1985 – 1989 m. 
Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybė 

 

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  Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai 

Rusų kalba Labai gerai Labai gerai Labai gerai Gerai 

Lenkų 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. 

Mokytojos kvalifikacinė kategorija – pradinių klasių mokytoja metodininkė 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

  

 

PATIRTIES SKLAIDA 

Projekto organizavimas – Respublikinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų 

projektas „Gyvenu Lietuvoje. 2019-11-21 

Skaitytas pranešimas respublikinėje nuotolinė konferencijoje ,,Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo, įsivertinimo ir vertinimo geroji praktinė patirtis“, pranešimas „Pradinių klasių mokinio 

kompetencijos aplankas – asmeninei pažangai pamatuoti“. 2021-06-22 

Seminaro organizavimas virtualioje aplinkoje Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojams 

„Kolegialus mokymasis. Mokytojo kodas“. 2021-04-08 
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Kauno BMT metodiniame renginyje „Mokyklų komandų sukurtų interaktyvių produktų 

pristatymas, aptariant jų panaudojimo pamokose galimybes“ pristatytas baigiamasis darbas 

„Vaizdinė integruota lietuvių – anglų k. ir ekonomikos pamoka“. 2016-04-19 

Seminaro organizavimas Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytojams „Organizacijos 

pokyčio kultūros paieškos šiuolaikinės ugdymo paradigmos kontekste“ skaitė pranešimą ir vedė 

užsiėmimą „Mokytis gali būti įdomu arba ateitį ugdome šiandien“. 2019 - 02 – 25 

Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Mokinių įsitraukimas į veiklą pamokoje  

mokymosi kokybės sąlyga“ skaitytas pranešimas „Aktyvių mokymosi metodų taikymas ugdymo 

procese“. 2017-04-12 

Skaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje – teorinėje konferencijoje „Gamtamokslinis 

ugdymas XXI a. mokykloje“ skaitytas pranešimas „Tyrėjų pasaulyje“. 2018-02-21 
Atvira veikla mokyklos pristatymas „Litexpo“ parodoje „Mokykla 2017“. Pravestas užsiėmimas Atradimų 

laboratorijoje „Vanduo. Kad jo niekad nepritrūktų” ,,Mokykla 2017“. 2017-12-08 

Respublikinėje mokytojų, tėvų, švietimo pagalbos specialistų, vadovų konferencijoje „Drąsos 

veikti kartu“ skaitytas pranešimas „Pamokos atvirai – puikus mokymosi būdas“. 2017-11-23 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS. Knygų skaitymas, teatras, kelionės, gamta, joga. 


