GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
Albina
Pavardė
Gudaitienė
Gimimo data
1972-09-27
Telefonas (-ai)
861494091
El. paštas (-ai)
albinagud@gmail.com
Adresas (-ai)
Beržų 15, Voveriškiai, Šiaulių r.
Lytis
Moteris
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo– iki
Darbovietė

Veiklos aprašymas
Įstaigos darbo organizavimas ir
Nuo 2015-08-31 Šiaulių r. Voveriškių
Direktorė
kontroliavimas, mokyklai pavestų uždavinių ir
iki dabar
mokykla
funkcijų vykdymas.
2012-2015
Šiaulių r. Bubių
Ekonomikos ir 9 klasių mokinių ugdymas pagal formaliojo
mokykla
verslumo mokytoja ugdymo programą.
Nuo 2003-09-01 Šiaulių r. Voveriškių Ekonomikos ir 9 – 10 klasių mokinių ugdymas pagal
iki dabar
mokykla
verslumo mokytoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas.
Šiaulių r. Voveriškių Pradinio ugdymo Pradinių klasių mokinių ugdymas pagal
1992-2015
mokykla
mokytoja
formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas.
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
ISM vadybos ir ekonomikos
universitetas 2013-2015 m.
Šiaulių universiteto Tęstinių
studijų institutas 2012-2013 m.
Šiaulių kolegija
2005 – 2007 m.
Šiaulių universitetas
2002-2003 m.
Šiaulių Pedagoginis institutas
1996 – 1997 m.
Šiaulių Pedagoginis institutas
1990 – 1994 m.

Pareigos

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa, suteiktas vadybos
magistro kvalifikacinis laipsnis.
Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo universitetinė laipsnio nesuteikianti
studijų programa, suteikta pedagogo kvalifikacija.
Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, suteikta buhalterio profesinė
kvalifikacija.
Antrosios pakopos edukologijos krypties ekonomikos ir verslo pagrindų
pedagogikos studijų programa, suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.
Edukologijos magistro studijos, suteiktas socialinių mokslų
(edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis.
Pradinio mokymo pedagogikos studijos, suteikta pradinių klasių
mokytojo kvalifikacija.

KVALIFIKACIJA
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba.
UŽSIENIO KALBOS
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Anglų k.
Labai gerai
Labai gerai
Labai gerai
Gerai
Rusų k.
Labai gerai
Labai gerai
Labai gerai
Gerai
Darbas kompiuteriu: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Windows, Conto, Internet Explorer/
Firefox programos – įgudusi vartotoja.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – neturiu.
Data: nuo – iki
Vadovavimo patirtis
2009-2015 m.
Šiaulių r. Ekonomikos ir verslumo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
2004-2008 m.
Vidaus audito koordinavimo grupės pirmininkė.
2007-2009, 2013-2014 m. Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.
2003-2009, 2011-2015 m. Mokyklos tarybos narė.

Mokytojo kvalifikacinė kategorija –
 Pradinių klasių mokytojo metodininko, 2003-03-25.
 Ekonomikos ir verslumo mokytojo metodininko, 2012-04-19.
Kita informacija –
 vairuotojo pažymėjimas nuo 1992 m., B kategorija.
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
Nuo 2013-02-15 iki dabar
Nuo 2012-2015 m.
Nuo 2009 iki dabar
Nuo 2004 iki dabar

Voveriškių kaimo bendruomenė, steigėja, valdybos narė.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos Voveriškių mokyklos valdybos narė.
Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos narė, vasaros seminarų
vadovė – savanorė.
Respublikinės Ekonomikos mokytojų asociacijos narė.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Data
Pavadinimas
Metinė pedagogas.lt konferencija „Mokykla ir vadovas
2016-01-05
2016. Sėkmingą mokyklą bekuriant“.
Edukacinė išvyka "Plokštinės raketinė bazė – šaltojo karo
2015-12-29
palikimas Žemaitijos nacionaliniame parke – saugumo ir
patriotizmo pamokos ugdant jaunąją kartą".
2015-10Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo
26,27,29 darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa
Privalomojo higienos įgūdžių programa. “Sveikatos žinių
2015-10-28
atestavimo pažymėjimas”
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programa.
2015-10-28
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas“.
Civilinės saugos mokymo kursas pagal ūkio subjektų ir
įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių
2015-09-16 vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo
planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio
civilinės saugos mokymo programa.
Respublikinė metodinė – praktinė bendrojo lavinimo
2014-04-15 mokyklų vadovų, pedagogų konferencija „Įsivertinimas.
Kaita. Pažanga“.
ISM mokytojų universiteto seminarai: „Pokyčių
valdymas. Kas tai? Kaip tai liečia mane? Ir ką tai sako
2014-02-17
apie mane? Nuostatos į pokyčius“, „Komunikacija
pokyčių metu. Ką ir kaip komunikuoti?“
2013-12Dokumentų valdymas: dokumentų rengimas, tvarkymas,
09-19
apskaita.
Šiaulių rajono konferencija „Mokyklos kelias: tautinės
2013-08-29
mokyklos vizija ir nūdienos realijos“.
Mokymai
„Bendradarbiavimas
ir
pozicijos
argumentavimas“ (projektas „Socialinės partnerystės
2013-05-16
plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo
sektoriuje“).
Mokymai „Konfliktų ir krizių valdymas“ (projektas
2013-04-11 „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų
skatinimas šalies švietimo sektoriuje“).

Data, trukmė, vieta
2015-01-05, 8 val., Vilnius.
2015-12-29, 6 val. Telšiai,
Plungė, Žemaitijos
nacionalinis parkas.
2015-10-26,27,29, 16 val.,
Šiauliai
2015-10-28, 6 val., Šiauliai.
2015-10-28 8 val.,
RKD, Šiauliai.

Lietuvos

2015-09-16, 8 val. Šiauliai.

2014-04-15, 6 val., Šiauliai.

2014-02-17, 6 val., Šiauliai.
2014-12- 09-19, 18 val.,
KRŠC, nuotoliniai kursai.
2013-08-29, 3 val., Šiaulių
rajono Gruzdžių gimnazija.
2013-05-16, 8 val., Šiauliai.

2013-04-11, 8 val., Šiauliai.

2013-04-18

2012-05-04
2012-11-23
2012-09-20
2011-12-29
2010-03-29
2007-0616-20
2007-12-13
2005-11-06

Projekto „Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo gerinimas
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ užsienio kalbos
(anglų) B2 lygio mokymai. Išlaikytas B2 lygio
baigiamasis testas.
Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai:
edukacinė dalis.
Parodoje “Mokykla 2012“ edukaciniai renginiai: Vaikų
smegenų vingiai: kokie naujausi moksliniai tyrimai?;
Kitoks pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.
Socialinio dialogo reikšmė
gerinant mikroklimatą
mokykloje: teisiniai ir vadybiniai aspektai.
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kursai.
“Globalizacijos iššūkiai verslui ir asmenybei”.
A.P.P.L.E. seminaras „Inkliuzinis ugdymas ir geroji
patirtis“.
Paskaitų ciklas, vykdant projektą „Lyčių vaidmenų
stereotipai užimtumo sferoje: plataus monitoringo ir
švietimo sistema“ pagal BPD 2.3. priemonę „Socia-linės
atskirties prevencija ir socialinė integracija“.
Seminaras „Humanistinė individualaus vaiko ugdymo
sistema“.

2012 rugsėjo 21 d. – 2013 m.
balandžio 18 d. 200 val.
Kauno
pedagogų
kvalifikacijos centras.
2012 kovo-gegužės mėn. 40val.
nuotolinis mokymosi kursas.
2012-11-23,
Vilnius.

4

val.,

UPC,

2012-09-20, 6 val., Šiaulių
miesto Švietimo centras.
2011-12-21, 22, 27, 28, 29, 60
val., Šiauliai.
2010-03-29, 4 val., VGTU.
2007-06-16-20,
30
val.,
Vilnius, PPRC.
2007 kovo – gruodžio
mėnesiai, 40 val., VU Lyčių
studijų centras.
2005-11- 02-06, seminaras,
MTC, Vilnius.

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
Data

Projektas, konferencija

Projektai
Nuo 2005-04- Projektas „Dr. V. Dargužo pilietinių
18
iniciatyvų įprasminimas kuriant
iki dabar
teigiamą
mokyklos
edukacinę
aplinką“ .
2015 rugsėjis Projektas „Būk savanoris“

2015-04-16

Projektas "Pažadinkim ir puoselėkim
bendruomeniškumą".

2013-2014
m.m.

Šiaulių rajono konkursas „Saugiausia Šiaulių rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokykla“.

2011-2012
m.m.

Verslumo projektas „Jie garsina
Mūsų kraštą“.

Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla,
rezultatai)
Įsteigta dr. Vaclovo Dargužo vardinė klasė, įsteigta
dr. V. Dargužo kasmetinė vardinė stipendija,
projektui įgyvendinti rasti rėmėjai (3300Lt).
Parengta paraiška akreditacijai. Akreditacija
patvirtinta. Sudaryta trišalė sutartis su projekto
organizatoriais ir savanore, kuri savanoriavo
mokykloje su specialiųjų poreikių mokiniais.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos finansuojamas projektas, teiktas
asociacijos „Voveriškių bendruomenė“ vardu.
Vadovauta jo rengimui. Laimėta 2 491 eurų suma
įvairioms bendruomenės veikloms organizuoti,
įsikūrimo įrangai įsigyti.
Tikslas – tapti saugiausia Šiaulių rajono mokykla,
kurios bendruomenės patirtis, kuriant saugią aplinką, galėtų būti perduodama ir kitoms rajono bendrojo ugdymo mokykloms. Organizuotos apklausos,
prevenciniai renginiai, mokyklos bendruomenei.
Mokykla tapo saugiausia Šiaulių rajono mokykla.
Suburta komanda, mokyklos jubiliejui parengti ir
išleisti kalendoriai: „Devyniasdešimtmečio skrynią
pravėrus“ ir „Voveriškių pagrindinė mokykla 20112012 m.m.“, rasti rėmėjai projekto įgyvendinimui, L.
Ivinskio respublikiniame kalendorių konkurse
kalendoriai įvertinti paskatinamuoju prizu.

2010-2013
m.m.

Projektas
„Drąsinkime
koordinatorė.

Organizuota įvairi veikla mokyklos ir vietos
bendruomenei: susitikimai su garsiais ar įdomios
patirties kraštiečiais, pilietiškumą, verslumą, ugdymą
karjerai skatinantys renginiai, straipsniai spaudoje.
2007-10Mokymosi visą gyvenimą Comenius Laimėta 2595,00 eurų dotacija dviejų savaičių anglų
07-19
projektas „Specialieji metodologijos kalbos kursams Anglijoje Richard Language
kursai“.
College. Patobulinta komunikavimo anglų k.
kompetencija.
2007-11-30 Projektas BPD 2004-ESF-2.4.0-01- 5 modulių 90 akad. val., 20 kreditų kvalifikacijos
04/0037 „Studijų praktikos ir kėlimo seminaras mentoriaus kompetencijoms įgyti:
pradedančių dirbti mokytojų globos Mentoriaus veikla ir kompetencijos: „Pedagogo
sistemos tobulinimas, parengiant kompetencijos“,
„Suaugusiųjų
konsultavimas,
mentoriaus kompetencijas turinčius „Ugdymo planavimas ir vertinimas“, „Praktikos
pedagogus globėjus“.
vadyba“. Atlikta 10-ies mėnesių mentorystės
praktika, įgyta pradinio ugdymo pedagogo
mentoriaus kompetencija.
Parengtos konferencijų, seminarų programos, organizuoti/ vesti seminarai, skaityti pranešimai juose
2015-01-04

„Palankių
emocinių
santykių
kūrimas bendruomenėje – streso,
konfliktų prevencija ir valdymas."
„Mokytojo
lyderystė
siekiant
kiekvieno mokinio pažangos“.

2014-04-23

2013-04-24

2013-03-18

2012-12-07

2012-10-18

2011-09-29

2011-04-28

2011-04-19

2009-02-26

ateitį“

Respublikinė
pradinių
klasių
mokinių ir mokytojų konferencija
„Pamilkime knygą“.
Seminaras „Verslumo ugdymo ir
inovatyvių
švietimo
metodų
diegimas mokykloje“.
Seminaras – apskritojo stalo
diskusija “Mokyklos savivaldos
institucijų
veiklos
tobulinimas,
gerosios patirties sklaida”.
Seminaras „Kūrybiški informacijos
apie save ir kitus rinkimo ir
interpretavimo
būdai,
siekiant
efektyvesnės komunikacijos“.
Seminaras „Pasaulio ir Lietuvos
ekonomikos apžvalga, valstybės
piniginė“.
Seminaras ekonomikos ir verslumo
mokytojams
„Inovatyvumas,
verslumas – savarankiško verslo
pradžia“.
Seminaras – apskritojo stalo
diskusija
„Pamokos
uždavinių
formulavimas.
Praktiniai
sprendimai“.
Pradinių klasių mokinių ir mokytojų
praktinė konferencija „Mokomės
kitaip:
dalyvaujame,
kuriame,
įgyvendiname projektus“.

Parengta seminaro programa, organizuotas seminaras
kartu su mokinių globėja Ingrida Volosova.
Parengta
seminaro
programa,
organizuotas
seminaras,
pristatytas
autorinis
pranešimas
„Mokytojo lyderystės raiška šiandienos mokykloje:
teorija ir praktika“.
Suorganizuota konferencija pradinio ugdymo
mokytojams, rasti partneriai, rėmėjai. Parengta
seminaro programa.
Parengta seminaro programa, pristatytas autorinis
pranešimas. „Verslumo ugdymo ir inovatyvių
švietimo metodų diegimas mokykloje“.
Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa,
organizuotas seminaras pristatytas pranešimas
„Aktyvios bendruomenės prielaida – aktyvios klasės
bendruomenės“.
Parengta seminaro programa, vestas autorinis
seminaras dailės ir technologijų mokytojams.

Parengta seminaro programa rajono ekonomikos ir
verslumo mokytojams, vestas autorinis seminaras.
Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa, vestas
seminaras.
Kartu su kolegėmis parengta kvalifikacijos
tobulinimo programa Voveriškių mokyklos ir
Kelmės r. Vaiguvos V. Šimkaus vidurinės mokyklos
pedagogams, organizuota diskusija.
Suorganizuota konferencija. Parengtas ir pristatytas
pranešimas
„Projektinė
veikla
Voveriškių
pagrindinėje mokykloje“

Kitose konferencijose, seminaruose skaityti pranešimai
2013-03-28 Respublikinė metodinė – praktinė Parengtas ir pristatytas vaizdo pranešimas
konferencija „Vertinimo patirtis ir „Kaupiamasis vertinimas ekonomikos ir verslumo
kaita mokykloje“.
pamokose“.
Tarptautinė metodinė – praktinė Parengtas ir pristatytas pranešimas anglų k.
2011-05-13 konferencija „Mokymosi motyvaciją “Creating a Positive Educational Environment and
skatinantys veiksniai“.
Learning to Learn Competence Development in
Project Work“.
Šiaulių apskrities metodinis – Parengtas ir pristatytas pranešimas „Projektas “Mes
2011-02-22 praktinis
seminaras
„IKT
ir už!”
inovatyvių
mokymo
metodų
taikymas ugdymo procese“.
2010-02-11 Pradinių klasių mokinių ir mokytojų Kartu su 3 kolegėmis parengtas ir pristatytas
konferencija „Brangink sveikatą, kol pranešimas „Sveikai, linksmai, kartu!“
esi jaunas“.
2009-01-16 Respublikinė metodinė – praktinė Parengtas ir pristatytas pranešimas „Tėvų mokyklėlė,
konferencija „Ugdymo proceso klasės laikraštis, netradicinės pedagoginio švietimo ir
turtinimas
edukacinėmis tėvų įtraukimo į ugdymo procesą formos“, jis
naujovėmis“.
įtrauktas į konferencijos straipsnių leidinį.
2008-01-22 Seminaras „Etwinning ir Comenius Parengtas ir pristatytas pranešimas „Comenius
projektų integravimas į užsienio projektų įgyvendinimo praktiniai aspektai“.
kalbų mokymą“.
2007-01-30 Šiaulių
rajono
pedagogų
ir Parengtas ir pristatytas pranešimas „Vasaros poilsio
projektinės veiklos organizatorių stovyklos „Aš ne vienas“ organizavimo patirtis“.
konferencija „Projektinės veiklos
galimybės ugdymo įstaigose“.
2006-04-20 Respublikinė metodinė – praktinė Parengtas ir pristatytas pranešimas „Humanistinis
konfe-rencija „Vaikų psichinės/ ugdymas šiandienos mokykloje“.
fizinės
sveikatos
ugdymo(-si)
galimybės mokykloje“.
2006-10-13 Seminaras
Šiaulių
rajono Parengtas ir pristatytas pranešimas „Ekonomikos
ekonomikos mokytojams.
mokymo priemonių įvairovė ir efektyvaus taikymo
galimybės“, organizuoti testai ir diskusijos.
2005-04-07 Respublikinė metodinė – praktinė Parengtas ir pristatytas pranešimas „Pilietinio
konferencija „Pilietinių vertybių ugdymo galimybės projektinėje veikloje“, pranešimo
integracija pradinėje mokykloje“.
anotacija „Dialoge.“
Tarptautinė mokslinė konferencija Parengtas ir pristatytas pranešimas „Mandalos
2004-04„Parallels of Artistic and Spiritual metodo taikymas socializacijos procese“, mokslinis
14-15
Eduction“ („Meninio ir dvasinio straipsnis publikuotas leidinyje „Meninio ir dvasinio
ugdymo paralelės“).
ugdymo paralelės“, ŠU leidykla, 2004.
Olimpiadų organizavimas, užduočių rengimas, darbų vertinimas
2014-04-16
2013-04-04
2011-04-12
2010-04-12
2009-04-14
2008-04-18
2007-04-19
2012-02-29
2007-03-13
2006-03-03

2008-03-13
2007-04-02
2006-04-11

Šiaulių rajono Ekonomikos
verslumo olimpiados.

ir

Olimpiadų užduočių rengimo, organizavimo ir darbų
vertinimo komisijos pirmininkė.

Šiaulių rajono 4-5 klasių mokinių
matematikos olimpiada.

Darbų vertinimo komisijos narė.

4-5 klasių Lietuvos moksleivių
matematikos olimpiada.

Pagalba organizuojant olimpiadą, darbų vertinimo
komisijos narė.

2014-05-05
Kiti
2014-0814-17
2008-02-27

2006-0824-27
2004-10-11

2003-2004 m.m.
2004-2005 m.m.
2005-2006 m.m.
2007-2008 m.m.
2008-2009 m.m.
2009-2010 m.m.
2010-2011 m.m.
2011-2012 m.m.
2012-2013 m.m.
2014-11-22
2013-10-04
2012-02-16
2009-04-22
2009-02-16
2009-02-26
2006-09-01
2015-06-04
2014-05-23
2013-06-06
2012-09-28
2011-05-31
2011-05-24
2008-10-02
2006-09-26

Šiaulių rajono 4 kl. mokinių Lietuvių
kalbos ir literatūros olimpiada.

Olimpiados organizavimo, užduočių rengimo ir
darbų vertinimo komisijos narė.

Lietuvos
individualiosios
psichologijos
draugijos
(LIPD)
vasaros stovykla – seminaras.
Šiaulių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
patvirtinta
Vaikų
socializacijos
programų recenzavimo komisija.
Tarptautinė LIPD vasaros stovykla –
seminaras.
Šiaulių
rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl
specialisto delegavimo“.
Voveriškių pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokinių pasiekimų
knygelės sudarymas.

Vestas 18 akad. val. seminaras „Tyrimo, tyrinėjimo
ir pažinimo džiaugsmas“.

Voveriškių pagrindinės mokyklos
pasiekimų,
pažymių
knygelių
sudarytoja.
Mokyklų direktorių padėkos.

Dalyvauta grupės darbe parengiant vieningas
pasiekimų, pažymių knygeles visos mokyklos
mokiniams.
Padėkos už aktyvią pedagoginę, metodinę,
organizacinę
veiklą,
projektų
įgyvendinimą,
mokyklos vardo garsinimą.

Šiaulių
rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus padėkos.

Padėkos už puikius mokinių pasiekimus rajono
olimpiadose ir konkursuose, aktyvią metodinę veiklą,
iniciatyvas plėtojant ekonomikos ir verslumo
mokymą, nepriekaištingą ekonomikos mokytojų
metodinės veiklos organizavimą, gerosios patirties
sklaidą.

Recenzuotos programos, pateikti siūlymai Vaikų
socializacijos programų vertinimo komisijai.
Vestas 20 akad. val. seminaras „Bendravimas ir
bendradarbiavimas padrąsinančioje aplinkoje“.
Mokytojos, siekiančios įgyti pradinių klasių
mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją,
praktinės veiklos vertinimas.
Vadovauta mokyklos pasiekimų knygelės sudarymo,
išleidimo darbams.

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Kelionės, sportas, psichologija, savanorystė Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos vasaros
stovyklose ir vietos bendruomenėje, tapyba.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą
Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo įstaigoje,
savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje
Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis
darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės saugumo
komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų
dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje
Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu
Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu
Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus
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