
 GYVENIMO APRAŠYMAS 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  ERIKA  

 

Pavardė  POŠKEVIČIENĖ 

Gimimo data  1972-06-24 

Telefonas (-ai)  8-678-10831 

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

erika.alytus@gmail.com 

Adresas (-ai) Miklusėnų 35-7, Alytus 

Lytis mot.  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–

iki 
Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2017-

03-01 

Alytaus lopšelis- 

darželis „Šaltinėlis“ 

Direktorė  

Nuo 2016-

07-01- iki 

2017-02-

28 

Alytaus Likiškėlių 

pagrindinė mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo, 

neformalaus švietimo, pagalbos 

mokiniui, metodinės tarybos, 

metodinių grupių, klasių auklėtojų, 

bibliotekos, mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo veiklos koordinavimas. 

Vadovavimas VGK, įvairioms darbo 

grupėms. Mėnesio veiklos plano 

sudarymas, internetinės svetainės 

priežiūra, tarifiniai darbuotojų sąrašai, 

tvarkaraščio sudarymas, darbo laiko 

žiniaraščio pildymas ir kt. sritys. 

Nuo 2008-

09-01  -  

iki 2016-

06-30 

 

Alytaus Šaltinių 

pagrindinė mokykla 

 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Pradinių klasių mokytoja, mokyklos 

tarybos pirmininkė. Aktyvi 

respublikinių Besimokančių mokyklų 

tinklų (BMT2)  bei Pradinio ugdymo 

tobulinimo (PUT) projektų mokyklos 

komandos narė. Inicijavau  ir vykdžiau 

respublikinius kūrybinius mokinių 

konkursus, dalyvavau vidaus 

įsivertinimo, strateginio mokyklos 

plano sudarymo, ugdymo plano darbo 

grupių, įvairių komisijų darbo veiklose. 

Nuo 1994-

09-01 iki 

2008- 08-29 

Alytaus Piliakalnio 

vidurinė mokykla  

 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Pradinių klasių mokytoja. Dvejus 

metus pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės pirmininkė. Aktyviai 

dirbau projektinėje srityje - buvau 

tarptautinio Comenius Socrates 1 

projekto „Dance in the Sky!“ iniciatorė, 

koordinatorė. 

 

mailto:erikaposkeviciene@gmail.com
mailto:erika.alytus@gmail.com
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IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

ISM  Vadybos ir ekonomikos 

universitetas 

2013- 2015 m. 

Magistro diplomas, vadybos magistro kvalifikacinis 

laipsnis 

2015-06-19, MS No 001076 

Lietuvos edukologijos universitetas, 

profesinių kompetencijų tobulinimo 

institutas 

2011-2012 m.  

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojo kvalifikacija 

2012-06-19, SP Nr. 002552 

Šiaulių pedagoginis institutas 

1990-1994 m.  

Pradinio mokymo pedagogika 

1994-06-30, AA 001128 

Alytaus 7-oji (Šaltinių) vidurinė 

mokykla, baigta 1990 m. 

Įgytas vidurinis išsilavinimas 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių. 

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 

Anglų labai gerai labai gerai labai gerai gerai 

Rusų puikiai puikiai puikiai puikiai 

Lenkų patenkinamai patenkinamai prastai prastai 

 

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

profesionalas).  

 

Gebu naudotis darbe reikalingomis programomis, ieškoti informacijos duomenų bazėse, naudotis 

internetu. Moku naudotis Microsoft Office™  programomis  (Word, Excel, Power Point ir t.t.) (įgudęs 

vartotojas). Laisvalaikiu, o kartais ir darbo tikslais, naudojuosi grafinio dizaino programa (PhotoShop) 

(pagrindai). 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – neturiu. 

 

Vadovavimo patirtis. 

Alytaus Piliakalnio pagrindinėje mokykloje- vadovavimas pradinių klasių metodinei grupei,   

tarptautinio Comenius 1 projekto darbo grupei (2006/2007 m.m.). 

Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje- vadovavimas vidaus audito grupei (2008/2009 m.m.),  

mokyklos tarybai (2013 -2016  m).  

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – ekspertas. 

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – turiu B kategorijos vairuotojo 

pažymėjimą ( 17 m.).  

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

- - 
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų) 

Privalomi kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

2012-

03-05 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursai (60 val.) 

2012-02-25/26- 03- 02/04, Alytaus rajono 

švietimo ir pedagoginės psichologinės 

pagalbos centras,  Alytus. Nr.568 

Stažuotės 

2012-

07-27 

4 week course of 120 hrs. Language 

Development and Teaching Methodology. 

Counsil of Europe Level - B2 (Upper 

Intermediate) 

Airija, Dublinas  

Alpha College of English (Dublin), 

 2012-07-02/27 

2012-

11-29 

Pradinių klasių mokinių praktinių problemų 

sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo 

patirtis Anglijoje (40 val.) 

Anglija, Londonas, 2012-11-25/29 

Nr. K5-15477 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

 

2008-

12-04 

Atnaujintos pradinio ugdymo bendrosios 

programos. Mokinių pasiekimų vertinimas. (6 

val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 5585 

2009-

02-12 

Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas 

šiuolaikinėje pamokoje (6 val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 333 

2009-

04-06 

Mokinių vertinimas- esminė ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimo dalis (6 val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 1890 

2009-

04-25 

Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias 

programas (30 val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 2972 

2009-

06-16 

Anglų kalbos (B2 lygio) kursai (34 val.) AMES (American English School). Nr. 

38061 

2009-

10-27 

Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas, 

tobulinant ugdymo(si) procesą (6 val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 4609 

2010-

03-20 

Žmonių su skirtingais gebėjimais integracija, 

pritaikant Europos kultūros tradicijas (12 val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 747 

2010-

04-09 

Civilinės saugos mokymo programa (21 val.) 2010-04-07/09 Alytaus apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

civilinės saugos skyrius Nr. 2835 

2011-

02-25 

Pedagogų kompiuterinio raštingumo 

reikalavimai: edukacinė dalis ( 40 val.) 

2010 m. 12 mėn. – 2011m. 02 mėn. 

Ugdymo plėtotės centras. Nr. K5-3930 

2011-

04-19 

Pradinio ugdymo modernizavimas taikant IKT 

ir inovatyviusmokymo(si) metodus (48 val.) 

2010 m. 9 mėn.- 2011 m. 04 mėn.Ugdymo 

plėtotės centras Nr. K5-6278 

2011-

04-24 

Ką turėtų žinoti pedagogai apie interneto 

grėsmes (12 val.) 

2011-04-04/24. „Langas į ateitį“, ITC. Nr. 

LĮA-SID-435 

2011-

10-03 

2010-2011 m. ŠMM  ŠAC ir Utenos švietimo 

centro projekto „Besimokančių mokyklų 

tinklai“ nacionalinio lygio programa 

„Besimokančių mokyklų tinklų kūrimas“, 1 

dalis. (160 val.) 

Utenos švietimo centras. Nr. BMT-1928 

2011-

10-13 

Gabių vaikų atpažinimas ir vertinimas (7 val.) Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 2897 
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2011-

11-05 

eTwinning programa, jos panaudojimas 

ugdymo procese, partnerių paieška ir projektų 

rengimas (4 val.) 

LR ŠMM Švietimo informacinių 

technologijų centras. Nr. KT 07359 

2012-

03-17 

Patyčių problema mokykloje: ką žinome ir ką 

galime padaryti (6 val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 804 

2012-

03-12 

Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokoje (6 val.) 

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras. Nr. 

12-1639 

2012-

03-24 

Mokyklų bendradarbiavimas sprendžiant 

pamokos psichologinės atmosferos problemas 

( 8 val.) 

Utenos švietimo centras. Nr.  UŠC-279 

2012-

10-31 

Kūrybinio mąstymo lavinimas pagal  Edward 

de Bono mąstymo lavinimo įgūdžių  CoRT1 

programą (86 val.) 

2012 m. 04 mėn.- 2012 m. 10 mėn 

Panevėžio pedagogų švietimo centras. Nr. 

3663 

2012-

06-14 

Sėkmingas informacinių ir ryšių technologijų 

(IRT) taikymas darbe (80 val.) 

2012 m. 05 mėn.-2012 m. 06 mėn. 

Panevėžio pedagogų švietimo centras. Nr. 

369/M199/ALYT26/SALT1-5 

2012-

06-15 

Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai 

apibrėžtas mokytojo-lyderio vaidmuo (16 val.) 

Ugdymo plėtotės centras. Nr. K5-13962 

 Kūrybinio mąstymo lavinimas taikant Edward 

de Bono „Šešių kepuraičių“ metodą (12 val.) 

2012 m. 06 mėn.- 2012 m. 11 mėn. 

Panevėžio pedagogų švietimo centras. Nr. 

3907 

2012-

09-20 

Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą: kam to 

reikia? Kas padeda? Kas trukdo? (8 val.) 

Utenos švietimo centras. Nr. UŠC-697 

2012-

10-30 

Mokykla- besimokanti bendruomenė (16val.) 2012-10-29/30 Ugdymo plėtotės centras. 

Nr. K5-15305 

2012-

11-15 

Inovatyvių metodų  diegimas verslumo 

ugdymo procese (8 val.) 

Lietuvos edukologijos universitetas. Nr. 

58 

2012-

11-27 

Vaikų turizmo renginių vadovų saugos ir 

sveikatos klausimai (8 val.) 

UAB „SDG“ . Nr. 331 

2013-

01-02 

Kas yra gera pamoka (8 val.) Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras. Nr. 

13-63 

2013-

02-26 

Kūrybiškumui palanki aplinka- mokinių 

ugdymo(si) sėkmės prielaida (4 val.) 

Ugdymo plėtotės centras. Nr. K5-16393 

2013-

08-21 

Pokyčių lyderystė. Besimokančių mokyklų 

bendradarbiavimo tinklų veiklos planavimas 

(16 val.) 

2013-08-20/21. Ugdymo plėtotės centras. 

Nr. K5-12359 

2013-

09-25 

Išmanioji mokykla (6 val.) Kauno rajono švietimo centras. Nr. 77913 

2013-

11-27 

Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai 

apibrėžtas mokytojo - lyderio vaidmuo (4 val.) 

Ugdymo plėtotės centras. Nr. K5-20099 

2014-

02-18 

Mokykla- besimokanti bendruomenė (4 val.) Ugdymo plėtotės centras. Nr. K5-22001 

2014-

02-17 

Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius 

mokytis? (6 val.) 

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras. Nr. 

14-636 

2014-

04-23 

Individualus mokymasis su elektroniniu knygų 

skaitytuvu (18 val.) 

2014-02-04/04-23. Ugdymo plėtotės 

centras. Nr. 2.2.3.1-09-012 

2014-

10-30 

Į pagalbą klasės auklėtojui - kaip efektyviai 

organizuoti darbą su auklėtiniais ir jų tėvais (6 

val.) 

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras. Nr. 

14-4875 

2014-

11-12 

„Let‘s grow together with ILT“ (6 val.) Alytaus verslo konsultacinis centras. Nr. 

07-24-1551 
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2014-

11-18 

Sprendžiame ugdymo kokybės problemas (6 

val.) 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras. Nr. 3972 

2015-

01-10 

TEDxKids@Vilnius „Diena ateities 

mokykloje“ (8 val.) 

Mokyklų tobulinimo centras. Nr. TED044 

2015-

08-27 

Šiuolaikinės pamokos virsmas: struktūros 

modeliavimo, kompetencijų vertinimo ir 

metodų taikymo patirtis (6 val.) 

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras. Nr. 

15-3992 

2015-

10-22 

Šiuolaikinis etnokultūros ugdymas pradinėjė 

mokykloje (6 val.) 

Druskininkų švietimo centras. Nr. SP-482 

2015-

10-21 

Psichologiškai sveikų ir laimingų vaikų 

ugdymo ypatumai (4 val.) 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo 

centras. Nr. 5835 

2016-

06-20/22 

Mokymasis tyrinėjant (24 val.) UPC, Nr. 008205 

2016-

09-26 

Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo 

srityje diegimas Lietuvoje 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 

plėtros centras, Nr. V21-669 

2016-

10-18 

Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir 

pagalbos vaikams galimybės mokykloje (8 

val.) 

SPPC, Nr. V-7-673 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; 

konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate parašęs.) 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis 

tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

Dalyvavimas projektuose 

2010/2011 

m.m. 

eTwinning projektas „Pažinkime savo 

senelius“ 

Inicijuotas ir įregistruotas projektas, 

vykdytos įvairios veiklos. Projekto 

partneriai- Latvijos Dobeles m. Valodinas 

darželis - mokykla. Projektinė veikla 

išsiplėtė iki susitikimų, bendrų renginių. 

Inicijuotas bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas. Bendradarbiavimas tęsiamas. 

2011 m. „Kompiuteris kiekvienam vaikui – 2” Siekdama dalyvauti kuriant prielaidas 

sparčiam IKT ir inovatyvių mokymo (si) 

metodų diegimui pradinėse klasėse, 

mokyklos komanda 2011 m. sausio mėn. 

dalyvavo UPC konkurse „Kompiuteris 

kiekvienam vaikui – 2”. Rengiau paraišką, 

motyvacinį pagrindimą. Laimėjome 

kompiuterių klasę pradiniam ugdymui: 

mokytojo kompiuterį, 24 mažuosius 

INTEL kompiuterius, bevielio ryšio 

maršrutizatorių (1 iš 3 mokyklų 

Lietuvoje). 

2010-

2012 m. 

Dalyvavimas respublikiniame 

Besimokančių mokyklų tinklų projekte 

(BMT2)  

Buvau aktyvi  mokyklos komandos narė, 

dalyvavavau mokymuose, vedėme  

mokymus mokyklos mokytojams, 

seminarus „tinkliuko“ komandoms, 

atlikome tyrimus, sprendėme aktualias 

mokyklos problemas. 
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2012- 

2014 m. 

Dalyvavimas respublikiniame Pradinio 

ugdymo tobulinimo projekte (PUT) 

Inicijavau mokyklos komandos 

dalyvavimą šiame projekte, dalyvavau 

rengiant paraišką. Buvau aktyvi komandos 

narė. Dalyvavavau ne tik mokymuose, bet 

ir stažuotėje Anglijoje. Vedėme  

mokymus, seminarus „tinkliuko“ 

komandoms, dalijomės patirtimi. 

Užmezgėme bendradarbiavimo santykius 

su Druskininkų Saulės mokykla, 

Kalvarijos gimnazija. 

Nuo 

2016-09-

01 

Dalyvavimas Erasmus+ tarptautiniame 

projekte „Risk Taking in the 

Classroom“ 

Dalyvavau tarptautiniame partnerių 

susitikime, koordinuoju į pamokas, į 

ugdymą nukreiptas projekto veiklas. 

Tarptautiniai, respublikiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose skaityti pranešimai 

 

2009-06-

03/06-09, 

Malta 

Family Folklore and Traditions (Adult 

Education 40 hrs. Training Activity).  

Report „Education in Lithuania“. 

Organizacijos Sans Frontiers Europe 

regiami tarptautiniai kvalifikacijos 

kėlimo kursai. Teko pristatyti Lietuvos 

švietimo sistemą. Dalyvavau 

mokymuose, užmegzti bendradarbiavimo 

ryšiai su Rumunija. 

2011-02-

24, 

Šiauliai 

Respublikinė metodinė – praktinė 

konferencija „Pasaulio pažinimo 

mokymo priemonių komplektas „Gilė“; 

patirtis, problemos, perspektyvos‘.  

Tikslas - pasidalinti patirtimi, dirbant su 

priemonių komplektu „Gilė”. Parengtas 

pranešimas „Dalykų integracija per 

projektinę veiklą. Kelionė po Dzūkiją“.  

2011-10-

21,  

Šakiai 

BMT2 komandų respublikinė 

konferencija „Vertinimo ir įsivertinimo 

patirtis“.  

Tikslas - pasidalinti patirtimi vertinimo ir 

įsivertinimo srityje. Parengtas pranešimas 

„Vertinimo ir įsivertinimo patirtis Alytaus 

Šaltinių pagrindinėje mokykloje“. 

2011-09-

28, 

Šiauliai 

2011-10-

11, 

Vilnius 

UPC organizuoti seminarai „Pamokos 

tobulinimas taikant Intel kompiuterius ir 

Microsoft programas“ IKT taikymo 

pradiniame ugdyme švietimo 

konsultantams.  

Tikslas - pasidalinti patirtimi apie darbą 

su INTEL kompiuteriais (respublikinis 

projektas „Kompiuteris kiekvienam 

vaikui -2). Parengtas pranešimas „INTEL 

siūlomos technologijos bei jų 

panaudojimo praktika aktyviam 

mokymui(si)“. 

2012-04-

13, 

Kaunas 

Tarptautinė  mokslinė praktinė 

konferencija „Etninės kultūros ugdymas 

neformaliai-integrali kintančio bendrojo 

ugdymo dalis“.  

Kauno tautinės kultūros centro rengtoje 

konferencijoje buvo siekiama pasidalinti 

patirtimi etnokultūros ugdymo srityje. 

Parengtas pranešimas „Tarptautinis 

projektas, skirtas etnokultūriniam 

ugdymui“, pristatyta eTwinning projektų 

patirtis. 

2012-04-

27, Alytus 

Respublikinė BMT2 konferencija  

„Mokyklų bendradarbiavimo patirtis. 

Nauda ir perspektyvos“.  

Šešių respublikos mokyklų tinkle 

komandos dalijosi savo patirtimi. Kartu 

su kolega parengtas ir skaitytas 

pranešimas „BMT pliusai ir minusai“. 

2012-05-

16, 

Vilnius 

Projekto „Besimokančių mokyklų 

tinklai“ seminaras „Besimokančių 

organizacijų tinklų kūrimo metodika: 

patirtis ir perspektyvos“.  

Besimokančių mokyklų tinklų dalyviams 

kartu su kolega parengtas ir skaitytas 

pranešimas „BMT pliusai ir minusai“. 
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2015-02-

17, 

Vilnius 

Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų 

konferencija “Baltos lankos, juodos 

avys”. 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje 

rengtoje konferencijoje diskutuota apie 

mokinių skaitymo įgūdžių kitimą, 

diagnostinius testus. Skaitytas pranešimas 

“Smagu, kai suprantu”, kuriame 

analizuoti specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčių mokinių skaitymo mokymo(si) 

ypatumai. 

 

Organizuoti, vesti kvalifikacijos tobulinimo seminarai mieste, rajone 

2008-11-

05 

Seminaras „Darbo būdai ir veiklos 

kryptys dirbant su nauju matematikos 

mokymosi priemonių komplektu 

„Riešutas“ 1 klasėje (serija „ŠOK“) 

Organizuotas seminaras Alytaus miesto 

pradinių klasių mokytojams, skirtas 

susipažinti su naujaisiais vadovėliais, jų 

autoriais. Pakviesti lektoriai. Pristatyta 

asmeninė patirtis. 

2010-04-

01 

Seminaras „Mokyklos ir šeimos 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

galimybės etnokultūros ugdymo procese 

pradinėje mokykloje“ 

Organizuotas seminaras klasės 

mokiniams, jų šeimų nariams bei pradinių 

klasių mokytojams. Pakviesti lektoriai, 

kurie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai 

supažindino su tradicijomis.  

2013-03-

19 

Seminaras „E.de Bono kūrybinio 

mąstymo lavinimas. PMI įrankis“ 

Organizuotas seminaras klasės mokinių 

tėvams  bei mokyklos mokytojams, kurio 

tikslas - pristatyti kūrybinio mąstymo 

projektą, jo veiklas bei  kūrybiniam 

mąstymui lavinti naudojamus įrankius. 

2013-03-

26 

Seminaras Alytaus valstybinių globos 

namų darbuotojams „Specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo bei elgesio 

korekcijos ypatumai Anglijos bei 

Lietuvos ugdymo įstaigose“ 

Kartu su Alytaus valstybinių globos namų 

logopede organizuotas seminaras, siekiant 

pasidalinti stažuotės Anglijoje patirtimi, 

aptariant gerosios patirties pavyzdžius, 

įmanomus pritaikyti konkrečioje įstaigoje. 

2015-03-

10 

Paskaita Alytaus valstybinių globos 

namų darbuotojams 

Praktinis užsiėmimas - paskaita apie 

komandos formavimo žaidimus, 

bendruomenės santykių tobulinimo 

būdus. 

2016-12-

30 

Seminaras Likiškėlių pagrindinės 

mokyklos mokytojams „Etninės 

kultūros, istorijos ir gamtos paveldas 

ugdymo procese“ 

Organizuotas seminaras apie etninę 

kultūrą ir galimybes ją panaudoti 

integruotam pamatinių tautos vertybių 

ugdymui  tautiškumo, patriotiškumo ir 

etninės kultūros puoselėjimo srityje. 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose nuo 2008 m. iki 2016 m. Alytaus mieste bei rajone 

skaityta daugiau nei 20 pranešimų. Vestos atviros pamokos, organizuojami įvairūs renginiai, dalintasi 

įvairia patirtimi.  

Parengtos paraiškos ir gautas finansavimas: 

- tarptautiniam Comenius 1 daugiašaliam  projektui „Dance in the Sky!“ (2006/2007 m.m.) 

- ŠMPF Comenius kvalifikacijos tobulinimo  kursams  Maltoje „Family Folklore and Traditions“ 

(2009 m.).  

Parengti Comenius daugiašalės partnerystės projektai:  

- 2009 m. „All the Rivers Go to Sea“;  

- 2010 m. „Let‘s Make Cultural Bridges“;  

- 2011 m. „Speak  UP!- (Ex)Changing Vision of  Europe”.  

Visos šios paraiškos pripažintos tinkamomis, tačiau dėl lėšų trūkumo finansavimas joms 

neskirtas. 
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 2012-2016 m. teiktos paraiškos ir gautas finansavimas tęstiniam projektui „Augdamas 

kuriu, tave kartu kviečiu“ (Alytaus m. savivaldybės vaikų ir jaunimo veiklos rėmimo projektų 

konkursas). Rengti tradiciniais tampantys respublikiniai konkursai, baigiamosios jų šventės. 

Buvau projekto „Lyderių laikas“ švietimo specialistė-praktikė (2010 m.), rengiau analizes, 

rašiau pastabas apie projekto virtualioje erdvėje esančią informaciją, jos pateikimą.  

Dalyvavau 2011/2012 m.m. tiriamajame projekte „Vaikų folkloras“, kurio organizatoriai- 

Vytauto Didžiojo Universitetas. Buvo renkami folkloro pavyzdžiai savo mokykloje, gyvenamojoje, 

šeimos aplinkoje.  

Dalyvavau Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ypatingos mokyklos konkurse „Ieškok, atrask, 

išdrįsk“. Kartu su Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos komanda laimėta I vieta respublikoje 

(2013/2014 m.m). 

Spausdintos publikacijos žurnale „Žvirblių takas“. 2013 m. Nr. 2 - straipsnis „Kompiuteris 

pradinio ugdymo procese“ (aut. dr. Danguolė Kalesnikienė, UPC;  Erika Poškevičienė, Alytaus Šaltinių 

pagr. mokykla); 2013 m. Nr.5 - straipsnis „Kaip gerinti mokinių skaitymo įgūdžius ir skaitymo 

sąmoningumą naudojant IKT“ (aut. Erika Poškevičienė, Alytaus Šaltinių pagr. mokykla). UPC 

svetainėje, Pradinio ugdymo metodinės medžiagos skiltyje pateiktų kompetencijų ugdymo užduočių 

pavyzdžiuose yra ir mano darbas: integruota matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka. 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/. 

                      Už stropų ir kūrybišką darbą apdovanota: 

- ŠMM ministrės R. Žakaitienės padėka (2006 m.); 

- Alytaus m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo V. Valūno  padėkomis (2010 

m., 2011 m., 2012 m., 2014 m.) 

- 2013 m. apdovanota Alytaus m. savivaldybės Tarptautinės mokytojo dienos premija.  

- 2013 m., 2014 m. gautas Alytaus m. savivaldybės mero medalis už Alytaus miesto vardo 

garsinimą.  

- 2015 m. gauta  Alytaus m. savivaldybės mero J. Krasnicko padėka. 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS  

 

Laisvalaikiu labai mėgstu skaityti. Domiuosi ir užsiimu rankdarbiais - karpiniais, 

skiautiniais. Ypatingai džiaugiuosi laisvalaikiu su šeima – mėgstu keliauti, sportuoti, leisti laiką 

sodyboje. Lankau solo latino šokių treniruotes. Patinka komandiniai žaidimai, todėl pagal galimybes 

prisijungiu ir žaidžiu krepšinį, tinklinį. 

 

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 

 

PRIEDAI 

1. Aukštojo mokslo diplomas, Šiaulių pedagoginis institutas, AA Nr. 001128; 1994-06-30 (3 lapai). 

2. Studijų pažymėjimas, Lietuvos edukologijos universitetas, SP Nr. 002552; 2012-06-19 (2 lapai). 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/
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3. Magistro diplomas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, MS Nr. 001076, 2015-06-19 (8 

lapai). 

4. Asmens dokumento (paso) kopija (1 lapas). 

5. Santuokos liudijimo kopija (1 lapas). 

6. Socialinio draudimo pažymėjimo kopija (1 lapas). 

7. Darbo sutartys. (4 lapai). 

8. Pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo 

ataskaita (6 lapai).  

9. Pažyma dėl vadovavimo mokyklos Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos tarybai (1 lapas). 

10. Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimai (2 lapai). 

11. Užsienio kalbos (anglų) kursų pažymėjimas (1 lapas). 

12. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės (4 lapai). 

 

Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.  

Sutinku, kad švietimo įstaigų vadovų atrankos konkurse mano duomenys būtų nagrinėjami ir naudojami 

konkurso tikslams. 

 

Erika Poškevičienė 
     

 

 

(data) 

 

 


