
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Lina 

Pavardė  Kaziukaitienė 

Gimimo data  1966-07-26 

Telefonas (-ai)  864577458, namų 842265057 

El. paštas (-ai) lituaniste2@gmail.com 

Adresas (-ai) 
Mokyklos 23, Baisogala, Radviliškio 

rajonas 

Lytis Moteris 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

-1987 – 07-01 – 

1995-04-03 

Radviliškio 

Raštinės reikmenų 

įmonė „Beržas“ 

Kadrų skyriaus 

inspektorė 

Darbuotojų darbo veiklos dokumentų 

tvarkymas, priėmimas, atleidimas. 

1995 – 04 – 

1995 – 11-01  

Darbas įvairiose 

Radviliškio miesto 

mokyklose 

Pavaduojanti 

mokytoja 

Mokiausi neakivaizdžiai, auginau 

vaikus ir esant poreikiui (mokytojų 

ligos ar dekretinių atostogų metu) 

Radviliškio miesto mokyklose 

pavaduodavau mokytojus.  

1995 – 11-23 – 

1996-08-26 

Radviliškio 

jaunimo mokykla 

Lietuvių kalbos 

mokytoja 

Pavadavau dekretinėse atostogose 

esančią mokytoją 

1996-11-11-

1997-08-26 

Radviliškio Vinco 

Kudirkos vidurinė 

mokykla 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Pavadavau dekretinėse atostogose 

esančią mokytoją 

1997-11-07 – 

1998-06-30 

Radviliškio 

Gražinos vidurinė 

mokykla 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Pavadavau dekretinėse atostogose 

esančią mokytoją 

1998-08-21-

2003-05-30 

Šeduvos darželis-

mokykla 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Dirbau su pradinukais, vadovavau 

mokyklos tarybai, profesinei 

pedagogų sąjungai.  Atleista 

reorganizavus mokyklą ir mažinant 

etatus. 

2003-09-01 – 

2004 – 08-31 

Radviliškio 

savivaldybės 

švietimo skyrius. 

Kairėnų pradinė 

mokykla 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Darbas mažakomplektėje mokykloje, 

inicijavau mažakomplektinių 

mokyklų atvirų pamokų su keliomis 

klasėmis demonstravimą, patirties 

sklaidą.  
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Nuo 2004-09-01 

iki dabar  

Baisogalos 

gimnazija 

Lietuvių kalbos 

mokytoja nuo 

2011 metų  

istorijos mokytoja 

Be profesinės veiklos nuolat 

dalyvauju įvairių komisijų, veiklos 

grupių darbe, realizuoju save 

neformaliojo ugdymo srityje, 

vadovauju dramos studijai, miestelio 

kultūros namų veikloje. 

Nuo 2016 – 10 – 

09  

Pradėjau dirbti 

antraeilėse 

pareigose Palonų 

daugiafunkciniame 

centre.  

Neformaliojo 

švietimo 

pedagogė 

Vadovauju suaugusiųjų ir mokinių 

dramos būreliams.  

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių universitetas 1994-1999 Socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių  

klasių mokytojo kvalifikacija 

Šiaulių universitetas 2003 - 2005 Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo 

profesinė kvalifikacija 

Šiaulių universitetas 2011-2013 Istorijos bakalauro laipsnis 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – puikiai 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  

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 Labai gerai 

Anglų Patenkinamai Gerai Patenkinamai Patenkinamai 

 

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

profesionalas). 

Įgudęs vartotojas. Dirbu su įvairiomis programomis. Esu dalyvavausi daugelyje seminarų, 

savarankiškai tobulinu įgūdžius ruošdama mokymo priemones pamokoms.  

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – nėra 

Vadovavimo patirtis– 

2000- 09-01 – 2002 – 09 – 01 – Šeduvos darželio-mokyklos tarybos pirmininkė. 

2001- 10-01 – 2003 – 05 – 30 – Šeduvos darželio-mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė 

2008-09-01 – 2009 – 09-01 Baisogalos gimnazijos klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė 

2013-01-02-2014-01-02 Įgyvendinamos Olweus programos Baisogalos gimnazijoje supervizijų 

grupės vadovė.  

Nuo 2016 – 01 – 16 iki dabar  vadovauju klasių vadovų metodinei grupei. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija –  

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja (pažymėjimas A Nr. 057826) 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja (pažymėjimas Nr. A 014888).  

Istorijos vyresnioji mokytoja (pažymėjimas Nr. A 035317)  

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos)  

Vaikų turizmo renginių vadovas (Pažymėjimas  Nr. 1435, 2015-10-27) 
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2007 Minimalios kompiuterinio raštingumo 

kvalifikacijos programa 

30 val. praktinis darbas įvairiomis  

kompiuterinėmis programomis, teoriniai 

kompiuterinio raštingumo pagrindai.  

2007 Skandinavijos šalių švietimas, kultūra, 

istorija 

06 – 26,27,28. Išvyka į Skandinavijos 

(Suomijos, Švedijos) šalių mokyklas, 

bendravimas su šių šalių mokyklų 

pedagogais, praktinės diskusijos. 

2007 Viešųjų ryšių strategijos kūrimas mokykloje Lapkričio 16 d. 6 val. Bendravimo ir 

komunikacijos kompetencijų tobulinimas 

2008 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

didaktikos kvalifikacijos tobulinimas 

Kovo 27 – gegužės 6 d. 40 val. kursai ir 20 

val. savarankiško darbo. Tobulinti darbo su 

SP mokiniais įgūdžiai, atlikti praktiniai 

darbai,  

2008  Virtuali kelionė klasėje Spalio 9 d. 8 val. seminaras, skirtas IKT 

taikymo ugdymo procese tobulinimui. 

Įdomiai pristatytos galimybės organizuoti 

virtualias pamokas žemesnėse klasėse.  

2008 Tarptautinis seminaras „Kroatijos ir 

Vengrijos švietimo sistemos ypatumai,  

naujovės, mokymo organizavimas“. 

Išvyka į Vengriją, Kroatiją, dalyvavimas 

susitikimuose su šių šalių mokyklų 

pedagogais.  

2010 Į kompetencijų ugdymą nukreiptas 

mokymas (is) (teorijos ir praktikos santykis. 

Švietimo naujovės, kompetencijų lavinimo 

aktualijos. 

2011 Pedagogų kompiuterinio raštingumo 

kvalifikacijos kėlimo kursai 

Balandžio 3 – gruodžio 20 d. 60 

akademinių valandų. Atliktas savarankiškas 

darbas, išlaikytas testas, įgytos programinės 

įrangos parengimo mokymui, tekstinės ir 

vaizdinės mokymo ir mokymosi medžiagos 

paruošimo kompiuteriu bei pagrindinių 

interneto paslaugų naudojimo 

kompetencijos. 

2012 „Išorės vertinimas – ugdymo proceso, 

orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos 

tobulinimą, vertinimas“ 

Sausio 17 d. 6 val. Informacija pasirengiant 

mokyklos išoriniam vertinimui. 

2012 „Interaktyvios ugdymo aplinkos kūrimas 

pamokoje, pradinių praktinių įgūdžių 

įgijimas dirbant su ActivInspare programa. 

Vasario 8 d. 6 val. Susipažinimas su nauja 

programa, kurios panaudojimas tikslingas 

dirbant su išmaniąja lenta.  

2012 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas perimant 

trakų krašto švietimo įstaigų patirtį, įgūdžių 

ugdymą ir patirties sklaidą“ 

Spalio 5-6 d. Dalyvavimas edukacinėse 

Trakų krašto programose, susitikimai su 

bendruomenės vadovais, pedagogais. 

2013 „Sėkmingos pamokos struktūra ir svarbiausi 

elementai“ 

Vasario 21 d. 6 val. Darbas grupėse, 

diskusijos. 

2015  Praeitis yra šalia mūsų Kovo 31 d. seminaras, mokymai, 

ekskursija, diskusijos. 

2015-

05-17-

18 

Švietimas apie holokaustą. Kaip dėstyti 

Holokausto temą 

Paskaita – diskusija 
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2015  Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai pagal mokytojų kompiuterinio 

raštingumo edukacinę dalį 

Gegužės 7 – birželio 5 d. mokymai 

2015  Stažuotė Izraelyje Lipos 12 – 22 . Paskaitos Jadvašemo 

universitete, ataskaitos rengimas, darbas 

grupėje, holokausto aukų pagerbimo 

vietose. 

2016 -

05-24 

Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: 

gerosios patirties sklaida 

Darbas grupėse, diskusijos 

2016-

11-02 

Kaip motyvuoti mokinius neįprastais 

metodais 

Darbas grupėse 

 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2007- 

10- 12, 

13, 19 

Projektas „Informacinių ir komunikacinių 

technologijų taikymo 7 – 8  klasių ugdymo 

procese sklaida“. 

Informacinių ir komunikacinių įgūdžių 

lavinimas ir tobulinimas, jų taikymas 

praktinėje veikloje. 

2008- 

10 – 

23-24 

Projektas „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencija ugdymo institucijose“ 

16 akad. Val. seminaras ir praktiniai 

užsiėmimai, diskusijos. 

2008  Respublikinė – praktinė konferencija 

„Informacinių ir komunikacinių 

technologijų taikymas įvairių dalykų 

pamokose“ 

Darbas grupėse, diskusijos, praktinės 

veiklos pristatymas parengiant ugdymo 

priemonių parodą. 

2012-

04-11 

Respublikinė konferencija „aktyvaus 

mokymo(si) metodų taikymo 

veiksmingumas ugdomajame procese. 

Dalyvavimas grupės darbe, diskusijose. 

2013 – 

03-17 

Projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir 

kokybės plėtra II etapas“.  

Seminaras 8 akad. Val. „Savižudybių 

prevencija mokykloje.  

2013-

2014 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos  

programos įgyvendinimas Baisogalos 

gimnazijoje.  

Grupės vadovė. Organizuoti grupės 

susirinkimai, rengti renginiai mokiniams, 

klasės valandėlės, darbų parodos.  

2014 Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas 

mokyklos bendruomenėje 

Sausio 15 d. seminaras 

2015 Darbo patirties sklaida ugdant kūrybingą 

vaiką 

Skaitytas pranešimas „Kūrybiškumo 

ugdymas neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose“ 

2015-

02-17 

Darbo patirties sklaida ugdant kūrybingą 

vaiką 

Konferencija, darbas grupėse 

2016  Respublikinė mokytojų – mokinių metodinė 

– praktinė konferencija „Nesuvoktas 

pilietiškumas, arba kuo pilietinis ugdymas 

panašus į važiavimą dviračiu“ 

Idėjos autorė ir organizatorė 

2016 -

11-24 

Individuali mokinių pažanga: pagalba 

siekiai, vertinimas istorijos pamokose 

Pristačiau pranešimą „Mokinių pažangos 

vertinimas istorijos pamokose“ 
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2016-

12-14 

Metodinė diena Baisogalos gimnazijoje Vesta atvira istorijos pamoka kitoje 

edukacinėje erdvėje „Antrojo pasaulinio 

karo atgarsiai Baisogaloje“ 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Teatras, knygų skaitymas, visuomeninė veikla. 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

(Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus argumentuokite ir detalizuokite.) 

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  X 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo 

įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 X 

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 

 X 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  X 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  X 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  X 

 

Lina Kaziukaitienė 

                                                                Data 2017-07-03 
 

 


