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ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Eglė   

 

Pavardė  Grinkevičienė 

Gimimo data  1977 02 25 

Telefonas (-ai)  +37068629450 

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

Adresas (-ai) Kaunas, Radvilėnų pl.3a-23 

Lytis Moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2001-2004 Raudondvario 

gimnazija 

Anglų kalbos 

mokytoja 

Anglų kalbos dėstymas 5-12 klasėse. 

2004-2005 Kauno Radvilėnų 

vidurinė mokykla 

Anglų kalbos 

mokytoja 

Anglų kalbos dėstymas 2-10 klasėse. 

2004-2006 Kauno Technologijos 

Universiteto 

gimnazija 

Anglų kalbos 

mokytoja 

Anglų kalbos dėstymas 9-12 klasėse. 

2004-2006 UAB „ Kalba“ Anglų kalbos 

dėstytoja 

Anglų kalbos dėstymas suaugusiems ir 

mokiniams. 

2006-2007 Tarptautinė 

kompanija  

„ Runway“ 

Pardavimų projektų 

vadovė 

Pardavimų projektų koordinavimas 

užsienio rinkose. 

2006-2007 UAB „ Salesbridge“ Pardavimų projektų 

vadovė 

Pardavimų projektų koordinavimas 

užsienio rinkose. 

2007-2009 UAB “Cinamon 

Operations” 

Specialiųjų 

projektų Pabaltijuje 

koordinatorė 

Kinocentro plėtros ir projektų 

koordinavimas anglų kalba Pabaltijuje. 

2010-2011 Kauno J.Jablonskio 

gimnazija 

Anglų kalbos 

mokytoja 

Anglų kalbos dėstymas 9-12 klasėse. 

2011- KTU Vaižganto 

progimnazija 

Anglų kalbos 

mokytoja 

Anglų kalbos dėstymas 5-8 klasėse. 

2011- KTU Vaižganto 

progimnazija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1-4 ir 5-8 klasių koncentrų kuravimas 

bei lietuvių ir užsienio kalbų metodinių 

grupių darbo koordinavimas. 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus Universitetas,1996-2000 Anglų kalbos ir literatūros bakalauro diplomas. 

Lietuvos Edukologijos Universitetas, 

2011-2012  

Mokyklinės pedagogikos studijų programa ( įgyta mokytojo 

kvalifikacija). 

ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetas, 2017-2019 

Verslo Vadybos magistras, Švietimo Lyderystės Studijų 

programa. Magistro darbo tema: ,, Įtraukiojo ugdymo 

principai, skatinantys 2-ų klasių moksleivių, gabių 

matematikai ugdymo proceso tobulinimą ( KTU Vaižganto 
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progimnazijos atvejis) 

 

 

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 

Anglų Kalba Puikiai Puikiai Puikiai Puikiai 

Rusų kalba Labai gerai Gerai Labai gerai Patenkinamai 

Lenkų kalba Labai gerai Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai 

 

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

– Įgudęs vartotojas. 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – III vadybinė kategorija. 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – Švietimo ir ugdymo įstaigoje „KTU Vaižganto progimnazija“- 

8 metai. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – Anglų kalbos mokytoja metodininkė. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – Vairuotojo pažymėjimas- 

Nr.51163118, išduotas Kauno VPK, 30-12-2006. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2002-04-25 Effective Practices. Macmillan Heinemann 

English Language Teaching Centre 

 (8 akad.val.). 

2004-11-22 Ankstyvasis anglų kalbos mokymas. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

2005-05-01 Certificate of Appreciation. Kaunas Public Speaking Competition. 

2010-10-25 Jausmų pažinimo programos metodai darbe 

su elgesio  isa em turinčiais vaikais. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (18 

akad.val.).  

2011-09-24 „Kas yra gera pamoka?“ Leidyklos „ Šviesa“ mokymo centras (8 

akad.val). 

2011-12-05 Pedagoginio meistriškumo principų 

įgyvendinimas šiuolaikinėje pamokoje. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(8akad.val.). 

2011-12-20 Gabių vaikų kūrybiškumo ugdymas.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(12akad.val.). 

2011-12-28 Mokymosi stilių taikymas mokymui(si) 

diferencijuoti. 

KTU Edukacinės kompetencijos centras 

(6 akad.val.). 

2011-12-30 Mokymosi stilių taikymas mokymui 

diferencijuoti. 

KTU Universitetas (6 akad.val.). 

2012-04-27 TOC FOR EDUCATION metodikos ir jos 

įrankių taikymo ugdymo procese mokymai 

mokytojams ir mokymosi  isa gyvenimą 

sistemos dalyviams. 

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkų 

darbdavių konfederacija (120 akad.val.). 

 

2012-05-05 Mokymąsi skatinančios strategijos. Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras  

(8 akad.val.). 

2012-05-23 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

programa. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(60 akad.val.). 

2012-11-22 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programa. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (22 

akad.val.). 
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2012-10-16 Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programos technologinė dalis.  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(40 akad.val.). 

2012-10-16 Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programos edukacinė dalis.  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(40 akad.val.). 

2013-03-19 Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės 

plėtra, II etapas. Savižudybių prevencija 

mokykloje. 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centras (8 akad.val). 

2013-10-23 Skirtingų vaikų-skirtingas mokymas.  Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras  

(6 akad.val.). 

2013-12-06 Mokinių pažangos matavimas ir fiksavimas 

pamokoje. 

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras  

(6 akad.val.). 

2014-02-12 Filmų analizės  taikymas ugdant moksleivių 

socialinę kompetenciją. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(6 akad.val.). 

2014-11-

17-2014-

11-20 

Mokyklos vadybos pagrindų II sesija: 

Švietimo politika ir mokyklos strategijos 

kūrimas, strateginio plano rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(32 akad.val.). 

2015-01-

19-2015-

01-23 

Mokyklos vadybos pagrindų III sesija: 

Ugdymo proceso valdymas. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(32 akad.val.). 

2015-02-

09-2015-

02-13 

Mokyklos vadybos pagrindų IV sesija: 

Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas. 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

(40 akad.val.). 

2015-03-16 Mokyklos vadybos pagrindų I sesija: 

Įskaita eksternu ir patobulintos vadovavimo 

švietimo įstaigai bendrosios ir vadovavimo 

sričių kompetencijos. 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 

2015-09-19 Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

turizmo plėtros reikalų valdybos 

švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 

padėka už pradinio ugdymo skyriaus 

bendruomenės telkimą. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas 

2015 -09-

25 
Kauno miesto savivaldybės mero padėka 

už sėkmingą vadybinį ir pedagoginį 

darbą ir nuopelnus, kuriant Kauno, kaip 

akademinio miesto, įvaizdį. 

Kauno miesto savivaldybės meras 

2015-10-

22-2015-

10-23 

,, Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės 

2015’’. 3-ioji tarptautinė gabių vaikų 

konferencija.(organizatorė) 

Kauno rajono švietimo centras ir KTU 

matematikos ir gamtos mokslų fakultetas ( 16 

ak.val.) 

2016 Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus vedėjo 

padėka už puikų mokinių paruošimą ir 

pasiektus rezultatus Kauno miesto 5-6 ir 

7-8 klasių mokinių anglų kalbos 

olimpiadose. 

Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas 

2016 Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus vedėjo 

padėka už puikų mokinių paruošimą ir 

pasiektus rezultatus Kauno miesto 8-10 

klasių mokinių anglų kalbos konkurse ,, 

Noriu būti vertėju’’. 

Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas 

2016-03-29 ,, Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas: 

pagrindinės kryptys ir galimybės’’. 

Kauno rajono švietimo centras ( 6 ak.val.) 
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2016 -04-

13 

,, Erasmus +. Kokia tarptautinės 

partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?’’(organizacinio komiteto 

narė) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (6 

ak.val.) 

 

2017 Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus vedėjo 

padėka už puikų mokinių paruošimą ir 

pasiektus rezultatus Kauno miesto 5-8 

klasių mokinių poezijos konkurse ,, 

Mano didelis mažas pasaulis’’. 

Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas 

2017-04-10 ,, Motyvacija ir savimotyvacija būti 

ugdytoju. Šiuolaikiško ugdytojo įvaizdžio 

kūrimas : įspūdis – įvaizdis – reputacija’’ 

VšĮ Švietimo Centras (8 ak.val.) 

2017-06-13 Seminare skaitė pranešimą ,, Būsimų 

pirmokų mokyklėlė’’ pagal kvalifikacinę 

programą ,, Bendradarbiavimą skatinančios 

iniciatyvos’’ 

KTU Vaižganto progimnazija 

2017-11-09 Apskrito stalo diskusija ,,Grįžtančių ir 

atvykusių į Lietuvą mokinių integracija 

Lietuvos mokyklose’’ 

Ugdymo Plėtotės Centras 

2018 Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus vedėjo 

padėka už puikų mokinių paruošimą ir 

pasiektus rezultatus Kauno miesto 5-8 

klasių mokinių poezijos konkurse anglų 

kalba ,, Vaikystės prisiminimai’.’ 

Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas 

2018-02-27 Kauno Juozo Urbšio Katalikiškos 

Pagrindinės mokyklos direktoriaus padėka 

už mokinių paruošimą ir I vietos laimėjimą 

7-8 klasių mokinių anglų kalbos raštingumo 

konkurse ,, Spelling Bee-2018’’ 

Kauno Juozo Urbšio Katalikiška Pagrindinė 

Mokykla 

2018-10-25 Mano projektas- puikus, kaip paskleisti šią 

žinią kitiems?  

ŠMPF 

2017-2019 Funkcinių strategijų pagrindai ISM Universitetas 

2017-2019 Innovatyvių švietimo projektų valdymas ISM  Universitetas 

2017-2019 Lyderystė ir komandinis darbas ISM  Universitetas 

2017-2019 Lyderystės laboratorija ISM  Universitetas 

2017-2019 Lyderystė švietimo organizacijos 

žmogiškųjų išteklių valdyme 

ISM  Universitetas 

2017-2019 Mokymąsi skatinanti lyderystė ir inovacijos ISM  Universitetas 

2017-2019 Socialinių tyrimų metodologija.Švietimo 

lyderystės tyrimo metodai 

ISM  Universitetas 

2017-2019 Strateginis švietimo organizacijos valdymas ISM  Universitetas 

2017-2019 Švietimo misija kaip tvariosios lyderystės 

plėtra 

ISM  Universitetas 

2017-2019 Vertės kūrimas ir rinkodaros strategija ISM  Universitetas 

2019-02-19 Akademinei veiklai gabaus mokinio 

atpažinimas ir ugdymas mokykloje 

VDU, Socialinių mokslų fakultetas 

2019—02-

21 

Bendradarbiavimas versus konkurencija 

švietime 

ŠMM, Švietimo aprūpinimo centras, Mokyklų 

tobulinimo centras 
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2019-02-25 Kauno Gedimino Sporto ir Sveikatinimo 

Gimnazijos direktoriaus padėka už 

komandos paruošimą ir II vietos laimėjimą 

protų mūšyje – viktorinoje ,, My Native 

City Kaunas’’ 

Kauno Gedimino Sporto ir Sveikatinimo 

Gimnazija 

2019-03-20 Pravestas seminaras Kauno miesto 

mokytojams ,,Integruotų pamokų galimybės 

ugdant 5-8 klasių mokinius‘‘ 
“. 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ( 6 

ak.val.) 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data  Projektas, konferencija 
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, 

rezultatai) 

2005-05-06 Pasiruošimas anglų kalbos 

egzaminams (tarptautinė 

konferencija). 

Pagrindinis konferencijos tikslas buvo supažindinti anglų 

kalbos mokytojus kaip parengti mokinius baigiamajam anglų 

kalbos egzaminui. 

2006-04-

2006-06 

Klientų aptarnavimo vadyba 

– apmokymai Airijoje, 

Klonakilty mieste. 

Pagrindinis apmokymų tikslas buvo supažindinti dalyvius su 

aktyvia pardavimų patirtimi Didžiosios Britanijos rinkoje, kad 

jie galėtų perprasti naudojamas metodikas ir budus.  
2012- 09 -28 Išvažiuojamoji metodinė 

kūrybinė laboratorija 

Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazijoje. 

Pagrindinis išvažiuojamosios kūrybinės laboratorijos tikslas 

buvo pristatyti ir pasidalinti Lietuvos progimnazijose vykdoma 

veikla. 

2012-2015 PlurCur tarptautinio 

projekto susitikimas – Graz, 

Austrija ( Europos 

Modernių Kalbų institutas).  

Pagrindinis PlurCur daugiakalbystės projekto tikslas buvo 

pristatyti 2013-2015 metų suplanuotas projekto veiklas bei 

detaliau visas šalis dalyves supažindinti su pačiu projektu. 

Projekto veiklos vyks 2013 -2015 metais ir svarbiausias 

projekto akcentas bus integruotų, trikalbių pamokų t.y. rusų – 

vokiečių - anglų pamokų  7-8 klasėse organizavimas.Taip pat 

dalyko pamokų t.y. matematikos, biologijos, fizikos, kūno 

kultūros pravedimas užsienio kalba ( anglų).  

2013 Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas, vertimų ir 

iliustracijų projektas ,,Tavo 

Žvilgsnis-2013”. 

Pagrindinis vertimų ir iliustracijų projekto mokiniams tikslas - 

versti ne tik trumpuosius, bet ir didesnės apimties tekstus, 

kurie yra rimtas išbandymas tiek moksleiviams, tiek jų darbų 

vadovams. Mokinai taip pat gali įdomiai  ir kūrybiškai 

verčiamus tekstus iliustruoti. Šiuo metu yra rengiama 

elektroninė knygos versija, kurią 2014 metų rudenį galės 

pamatyti visi projekto dalyviai ir pasidžiaugti talentingų 

moksleivių darbais bei juos aptarti. 

2013 Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 

,,Kalbų Kengūra -2013”. 

Pagrindinis Kalbų Kengūros projekto tikslas- atlikti  kalbinius 

testus. Lietuvių kalbos testai sudaromi tokiu pat principu, kaip 

ir užsienio kalbų: didžioji ir pagrindinė užduočių dalis siejama 

su kalbos, literatūros, literatūros istorijos dalykais. Visomis 

minėtomis kalbomis kiekvienam lygiui pateikiama po 40 

klausimų (užduočių). Kiekvienam klausimui siūlomi 5 

atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas.Parengtos užduotys 

skelbiamos vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo tinklalapyje. 

Mokyklose projekto vykdytojai  atspausdina reikiamą 

užduočių kiekį ir įteikia dalyviams. 
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2013 Mokymosi visa gyvenima 

Comenius projektas ,, 

Happy Days”. 

Projektas buvo inicijuotas airių profesinio švietimo komiteto ir jo 

tikslas – sukurti naudingą priemonių rinkinį , skirtą 7-12 klasių 

moksleivių ir visos mokyklos bendruomenės pozityvaus mąstymo 

skatinimui. Happy Days priemonių rinkinio temos : patyčios ir 

netinkamas elgesys; patyčios elektroninėje erdvėje; teigiama 

mokyklos aplinka; išgyvenimo įgūdžiai; bendravimo įgūdžiai. 

2013-2015 Mokymosi visa gyvenima 

Comenius projektas 

,,Saugokime Aplinką 

kartu’’. 

Saugokime aplinką kartu“ projekto tikslas – skatinti dalyvius 

suvokti būtinumą pažinti žemę, kurioje jie gyvename ir imtis 

žingsnių kaip ją išsaugoti glaudžiai bendradarbiaujant su 

šalimis dalyvėmis t.y. Italija, Vengrija, Portugalija, Lenkija, 

Turkija, sulyginant skirtingus šalių supratimus ir sutapatinant 

juos tam, kad būtų sukurtos bendros vertybės aplinkos 

išsaugojimo klausimu.Svarbiausias projekto akcentas yra 

atkreipti dėmesį į aplinką, bei pagerinti 2-8 klasių mokinių ir 

taip pat mokytojų susidomėjimą mokytis užsienio kalbų ir 

išplėsti mokinių gebėjimus dirbti komandose. Mokiniai rengs 

pateiktis, darys plakatus susijusius su medžiagų perdirbimu ir 

vykdys eksperimentus, kad atpažintų su ekologija susijusias 

problemas, surastų sprendimus ir pasidalintų patirtimi su 

partneriais iš kitų šalių.  

2012-2014 “ Kalbu savaitė Vasario 16-

osios Gimnazijoje 

Vokietijoje. 

Kalbų savaites tikslas - ne tik suteikti mokiniams galimybę 

praturtinti savo užsienio kalbų žinias, tačiau ir supažindinti 

juos 

su unikalia Vasario 16-osios gimnazija bei praktiškai žadinti 

susidomejimą užsienio kalbomis ir norą bendrauti su 

kitakalbiais 

bendraamžiais, taip plėtojant socialinę ir kultūrinę vaiko 

patirtį. Todėl kalbos savaitės dalyviai mokosi ir drauge su 

Vasario 16- 

osios gimnazijos mokiniais, o vokiečių ir anglų kalbas jiems 

dėsto pedagogai, kuriems ši kalba yra gimtoji. 

2013-2017 Kauno miesto 7 ir 8 klasių 

mokinių olimpiada 

(organizatorė). 

Kauno miesto 7 ir 8 klasių olimpiados tikslas- ugdyti mokinių 

 omėjimąsi anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra; 

plėtoti mokinių kalbinius ir kūrybinius gebėjimus; ugdyti 

mokinių 

saviraišką ir pasitikėjimą savimi; skatinti mokytojų iniciatyvą 

rengiant mokinius olimpiadoms ir plėtojant jų ugdymą. 

2016 -2018 Kauno miesto 7 ir 8 klasių 

protų mūšis kartu su KPKC 

( koordinatorė). 

KTU Vaižganto progimnazija kartu su KTU universitetu ir  

Kauno miesto švietimo skyriumi  rugsėjo mėnesį organizavo 

„Proto mūšį“  „Kalba – bendrystės raktas“, kuriame dalyvavo 

dešimties  Kauno mokyklų komandos. Klausimus parengė 

KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos 

katedra, renginį vedė buvę KTU progimnazijos mokiniai Smila 

Šedytė ir Vincas Turskis, dabar besimokantys KTU 

gimnazijoje. Dalyviai stengėsi kuo geriau atsakyti į trijų turų 

klausimus. Renginys visus praturtino. Kalba jungia tautas ir 

žmones. Įvairios kalbos- didžiulis žmonijos turtas. KTU 

Vaižganto progimnazija ir toliau stengsis jų mokytis, tausoti ir 

paminėti įdomiais renginiais. 
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2017-2019 Erasmus +KA2 projektas ,, 

Tapkime matematikais, ar 

sugebėsime?’’ 

„Tapkime matematikais, ar sugebėsime“  projekto veiklos 

vyks 2017 -2019 metais ir svarbiausias projekto akcentas bus 

atkreipti  mokinių ir mokytojų dėmesį į matematinių – loginių 

gebėjimų vystymą per tokias veiklas, kaip žaidimai, 

klausimynai, šachmatų ir kubiko rubiko varžybos, matematikų 

olimpiados bei įvairūs loginiai žaidimai kas kartu padės lavinti 

mąstymo gebėjimus ir  tobulinti kalbinius įgūdžius ( gimtosios 

ir užsienio kalbų ) ir tai taps pagrindu asmenybei vystytis bei 

įsidarbinti ateityje. Po dalyvaujančių šalių narių prisistatymo ir 

veiklų aptarimo pirmojo susitikimo metu Lietuvoje, 2017 metų 

rugsėjį, mokiniai susupažins su įvairiomis projekto veiklomis  

ir jų atlikimo svarba. Jie turės įvertinti pinigų vertę, 

matematikos naudą kasdieniniame gyvenime per veiklas 

susijusias su daile, muzika, technologijomis kas atskleis 

progimnazistų susikaupimo, atidumo detalėms, užsispyrimo 

atlikti vieną ar kitą užduotį ,atminties lavinimo ir kitus 

gebėjimus. Projekto metu mokiniai spręs tikras problemas ir 

susidurs su sunkumais bei siūlys sprendimus kaip pagerinti 

loginius- matematikos gebėjimus. Visus projekto metu dalyvių 

pagamintus daiktus ( plakatus, meno kūrinius, klausimynus, 

lego ir tangramo konstrukcijas ir t.t.) bus galima išvysti 

bendrame Erasmus+ KA2 tinklalapyje. 

 

2016-2019 Kauno miesto 1-4 klasių 

mokinių ir jų šeimų narių 

nuotraukų koliažų, 

naudojant IKT, konkurso 

kartu su KPKC„Kovo 11-oji 

mano šeimoje“organizavimo 

koordinavimas 

Ugdyti mokinių pilietiškumą švenčiant valstybines šventes su 

šeima. Realizuoti mokinių kūrybos poreikį, jausmus ir 

individualią patirtį įamžinus Kovo 11-osios šventės su savo 

šeima momentus. Įvaldyti koliažo kūrimo techniką (derinant 

nuotraukas ir piešimą kompiuteriu), sukurti ir pristatyti savo 

darbą bendraamžiams. Suburti šeimos narius bendrai veiklai. 

Sudaryti keitimosi informacija elektroninėje erdvėje 

galimybes. 
 

 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

Sportas ( lengvoji atletika, krepšinis), literatūra (poezija, apsakymai, novelės, romanai), kelionės, pastatų 

architektūra ir sodininkystė.  

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

Lietuvė, gimusi 1977.02.25. 

Ištekėjusi, turinti 20 ir 16 metų dukteris. 

 

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  NE 

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

savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 NE 

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 

 NE 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  NE 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  NE 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  NE 

 

Eglė Grinkevičienė         Data   2019 04 10 


