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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 
Jurgita Kamandulienė 

 

  

 

    8 600 40840        

 jurgita.kamanduliene@drevinukas.lt   

Lytis Moteris | Pilietybė lietuvė  

DARBO PATIRTIS 
  

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

2022– iki dabar 

 

 

2019–2022 

Direktorė 

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Alytaus Dainavos progimnazija 

 

2015–2022 Vokiečių kalbos mokytoja 

Alytaus Dainavos progimnazija 

2019 m. suteikta vokiečių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė 

kategorija 

 

2004–2020 Vokiečių kalbos mokytoja 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 

2009 m. suteikta vyresniosios vokiečių kalbos mokytojos kvalifikacinė kategorija 

 

2018–2019 Kompiuterininkė inžinierė 

Alytaus Dainavos progimnazija 

 

                         2017–2018 Vokiečių kalbos mokytoja 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija 

 

2016–2017 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Alytaus r. Butrimonių gimnazija 

 

2014–2016 Projektų vadovė 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 

 

2013–2014 Projektinio darbo specialistė 

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla 

2017–2019 Verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis, Švietimo lyderystės programa 

ISM 

  

mailto:jurgita.kamanduliene@drevinukas.
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ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

 

 

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybes dirbti viešojo sektoriaus, privačiose ir valstybinėse įmonėse, 

įstaigose, bendrovėse, įskaitant, bet neapsiribojant įvairaus tipo švietimo įstaigose, bei organizacijose 

funkcinių sričių vadybininkais, specialistais, taip pat bendrosios vadybos srityje viduriniojo, aukštesniojo 

ir aukčiausiojo lygio vadovais, valdytojais. 

 

Suteiktas geriausio absolvento pažymėjimas 

 

2008–2011 Vadybos ir verslo administravimo magistras, projektų valdymo programa 

Kauno technologijos universitetas 

 
Absolventas turi gilesnių vadybos mokslo žinių ir geba jas taikyti moksliniuose tyrimuose. Turi išsamų ir 

kritišką supratimą apie verslo įmonių ir jų valdymo funkcijų strategijas. Geba strategiškai mąstyti, 

įžvelgti verslo galimybes ir pasekmes nacionalinėje ir globalioje rinkoje, išmano projektų vadybos 

sistemą, geba taikyti projektų planavimo, socialinio ekonominio vertinimo metodus bei panaudoti IT 

projektams valdyti. 

 

2000–2004 Vokiečių filologijos bakalauras 

Vilniaus universitetas 

 
Absolventas geba analizuoti vokiečių kalbos reiškinius; suvokia literatūrą kaip reiškinį ir literatūrologiją 

kaip mokslą; geba analizuoti ir interpretuoti vokiečių kalba sukurtą literatūrą kaip reiškinį, suprasti ir 

paaiškinti Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos kultūros savitumą, suprasti, versti, redaguoti ir kurti (raštu ir 

žodžiu) įvairių žanrų tekstus vokiečių kalba. 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu  
 

Vokiečių kalba C2 C2 C2 C2 C2 

 Baigta vokiečių filologijos programa  

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 Pasirenkami dalykai VU, 8 kreditai  

Rusų kalba A2 A1 A2 A2 A1 

 Mokiausi mokykloje  

 

Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs 

vartotojas 

Bendrieji Europos kalbų metmenys 
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Bendravimo gebėjimai  Esu komunikabili, prisitaikau daugiakultūrinėje erdvėje (veiklos 

tarptautiniuose projektuose, vasaros stovyklose Vokietijoje); 

 Moku bendrauti su komanda ir kolegomis, sugebu juos išgirsti ir laiku 

padėti; 

 Turiu derybinių įgūdžių, kuriuos įgijau koordinuojant 

tarptautinius Erasmus+ projektus, rašant kitus projektus ir sprendžiant 

konfliktines situacijas; 

 Kadangi dirbu ir mokytoja, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dažnai 

dalijuosi savo patirtimi su miesto bendruomene, mokytojais, duodu 

patarimų vedant pamokas, mokau dirbti su IKT (Office 365 ir kt.). 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 

 Komandos būrimo ir išlaikymo gebėjimai dirbant tiek projektų 

koordinatore, tiek direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

 Analitinio mąstymo gebėjimai vadovaujant mokytojų grupėms, projektų 

komandoms bei pristatant rezultatus mokyklos bendruomenei 

(mokytojams, tėvams, mokiniams), teikiant siūlymus; 

 Vadovavimo įgūdžiai: sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas ir kt., 

užduočių paskirstymas, prižiūrėjimas ir pagalba; 

 Nuotolinio darbo organizavimo gebėjimai organizuojant ugdymą 

karantino metu. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 
Komunikacija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 
Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 

Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

 Multimedia learning environment: how to use new technologies to strengthen 

teaching and learning processes, Europass Mobility LT-22318; 

 ECDL prademenų pažymėjimas, LT 026281; 

 Skaitmeninės technologijos vokiečių kalbos pamokose, Nr. 19-2757; 

 „Google įrankių“ panaudojimas ugdymo procese Nr. PAŽ-1673. 

 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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PAPILDOMA 

INFORMACIJA   

 

 

Kiti gebėjimai Seminarai ir pranešimai kolegoms: 

 Seminaras visiems užsiregistravusiems mokytojams „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas naudojant skaitmeninius išteklius“ (2022-03-22); 

 Pranešimas anglų kalba užsienio partneriams „Communication and 

cooperation using digital tools and applications“ (2021-11-09); 

 Pranešimas apie magistro darbo „Laimės mokymo vertės optimizavimas 

Lietuvos švietimo rinkai“ pagrindines tezes, tyrimą ir išvadas Alytaus 

miesto švietimo bendruomenei (2019-03-26); 

 Pranešimai apie Suomijos švietimą įvairiose Lietuvos mokyklose; 

 Pranešimas „Kaip pagerinti mokinių mokymosi prasmės suvokimą?“ 

Alytaus miesto švietimo bendruomenei (2018-08-29); 

 Pranešimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos svečiams 

apie CLIL veiklas Alytaus Dainavos progimnazijoje (2018-06-19);  

 Pranešimas respublikinėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime: 

„Ar dalyko ir užsienio kalbos integracija yra veiksmingas mokymo 

būdas?“ (2018-04-03); 

 Pranešimas Alytaus miesto švietimo lyderystės forume „Partnerysčių 

kūrimas ir stiprinimas mokinių mokymosi sėkmei: Projektas „Lyderių 

laikas 3“ – prasmės ir sėkmės laikas“ (2018-02-20). 

Aktualūs seminarai, kuriuose dalyvavau: 

 Kursai „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“ (2021 m. lapkritis – 2022 m. balandis); 

 Seminaras „XXI a. mokytojas: lyderystė švietimo sistemoje“ (2022-03-03); 

 Paskaita „Pokyčiai švietimo organizacijoje: praradimai ir atradimai“ (2022-01-

27). 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (nuo 2000 m.) 

Apdovanojimai 

 

 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

padėka už stropų ir kūrybišką darbą; 

 2018 m. Alytaus miesto mero padėka „Už Alytaus miesto vardo 

garsinimą“. 

 2017 m. Alytaus miesto mero padėka „Už Alytaus miesto vardo 

garsinimą“; 

 2014 m. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

padėka už stropų ir kūrybišką darbą; 

 2014 m. Nemunaičio stovyklos padėka už geranoriškumą, supratingumą 

ir bendradarbiavimą, įgyvendinant vaikų vasaros stovyklos programą; 

 2009 m. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago mokyklos direktoriaus 

padėka už sąžiningą ir kūrybingą darbą. 


