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2021 m. iki dabar

2014 iki 2021m.m

2008 - 2018 m.m.

2000 - 2004 m.m.

 Plungės r. Liepijų mokyklos direktorė

Istorijos mokytoja
Rietavo sav. Tverų gimnazija (istorijos pamokų dėstymas 5 – IV klasėse,
pilietiškumo pamokų dėstymas I-II klasėse, tesės pagrindų dėstymas III – IV
klasėse, vadovavimas klasei, vadovavimas metodinei grupei, metodinės tarybos
narė, renginių organizavimas ir koordinavimas, antikorupcinės veiklos
koordinavimas, gimnazijos mokinių tarybos koordinavimas, Rietavo sav. Tverų
gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja, Rietavo sav. Tverų gimnazijos
ugdymo plano rengimo darbo grupės narė, Rietavo sav. Tverų gimnazijos
veiklos kokybės gerinimo 2020 – 2022 m.m. projekto rengimo ir įgyvendinimo
darbo grupės narė)

Istorijos mokytoja
Plungės akad. Adolfo Jucio pagrindinė mokykla ((istorijos pamokų dėstymas    
 5 – 10 klasėse , pilietiškumo pamokų dėstymas 9-10 klasėse, neformalaus
švietimo būrelio ,,Teatriukas“ vadovė, klasės vadovė, renginių organizavimas,
vadovavimas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupei).

Kasininkė-pardavėja
UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“

 



IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

2020 - 2021 m.m.

2018 – 2019  m.m.

2001 – 2006 m.m
 

1988 – 2000 m.m.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas laipsnio nesuteikiančios
Ekonomikos ir verslumo studijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Vadybos krypties švietimo
lyderystės programa. Įgytas Vadybos magistro laipsnis

Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Socialiniai
mokslai. Įgytas Sociologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo
kvalifikacija.

Plungės Senamiesčio mokykla. Įgytas vidurinis išsilavinimas.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba Lietuvių    

Bendravimo gebėjimai
 
 
 
 
 
 

Organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai

 
 

Puikiai bendrauju ir bendradarbiauju su kolegomis, administracija, mokiniais, 
 ugdytinių tėvais ir mokyklos socialiniais partneriais. Gebu suburti ir įkvėpti 
 komandą, jai vadovauti numatant strateginius tikslus ir atsakingai bei nuosekliai
juos įgyvendinant. Puikiai organizuoju formalius ir neformalius renginius. Esu
komunikabili, kūrybiška, diplomatiška, tolerantiška ir lanksti. 

Esu ryžtinga, iniciatyvi, atsakinga, kūrybiška ir gebu priimti sprendimus. Visada
turiu aiškia ateities viziją. Gebu formuoti komandas, jas įkvėpti darbui ir joms
vadovauti. Puikiai generuoju idėjas ir koordinuoju jų įgyvendinimą, nuolat
konsultuoju ir drąsinu savo komandos narius. Dirbdama komandoje pagrindine
vertybe laikau pagarbą sau ir kitiems. Turiu puikius saugios socialinės/emocinės
aplinkos kūrimo įgūdžius.  Nebijau klysti, tačiau padarytas klaidas analizuoju ir
padarau išvadas.  Taikau inovatyvią ugdytinių pažangos stebėjimo ir matavimo
sistemą, konsultuoju savo kolegas, šią sistemą diegiant visos gimnazijos mastu.
Gebu rengti projektus ir juos įgyvendinti, planuoti ir organizuoti ugdymą(si), jį
reflektuoti. Gebu reflektuoti savo veiklą, siekdama ją tobulinti, taikyti švietimo
naujoves savo darbe. Naudodamasi naujausiomis informacinėmis technologijomis
rengiu medžiagą ugdytiniams ir jų tėvams, bei sau pavaldiems kolegoms.



Kompiuteriniai gebėjimai 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Kompiuterinio raštingumo edukacinės dalies kursai 2016 m. (40 akad. val.)
,,Microsoft IKT mokymai“ 2011 m.

Vairuotojo pažymėjimas
 

B kategorija

Projektai
 
 
 

           
 Konferencijos     

Rietavo sav. Tverų gimnazijos veiklos kokybės gerinimas 2020 – 2022 m.m.
projekto        rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės narė.
Skaitmeninių pokyčių projektas ,,Samsung – Mokykla ateičiai“ 2017 m.

,,Ugdymas ir psichologija 2021“ metinė švietimo konferencija 2021 sausis,
Vilnius
Respublikinės konferencija ,,Nuotolinis ugdymas – nuo uždavinio iki refleksijos
gamtos ir socialinių mokslų pamokose“ organizatorius – koordinatorius 2020 m.
Tverai
Respublikinės konferencija ,,Mokome mokytis– patyriminė, tiriamoji ir
projektinė veikla gamtos ir socialinių mokslų pamokose“ koordinatorius –
organizatorius 2019 m. Tverai
Regioninės konferencijos ,,Samogitia – žemaičių lokio būveinė“ koordinatorius-
organizatorius 2019 m. Tverai
Skaitytas pranešimas ,,Mokyklos vykdomos veiklos kokybės vertinimas,
mokinių tėvų požiūriu“ respublikinėje konferencijoje ,,Mokslo ir praktikos
dermė: (ne)mažuose darbuose dideli iššūkiai“ 2019 m. Šiauliai
Tverų gimnazijos konferencijos ,,Besibeldžiant į šimtmečio vartus“
organizatorius- koordinatorius 2017m. Tverai;
Skaitytas pranešimas ,,Vaizdinių priemonių panaudojimas istorijos ir geografijos
pamokose“ konferencijoje ,,Bendradarbiavimo galimybės ugdymo procese“2010
m. Plungė;
Respublikinė konferencija K. Donelaičio ,,Metai XXI a. jaunuolio sąmonėje ir
širdyje“ dalyvis 2014 m. Plungė;



 
 Seminarai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomendacijos
 
 

Pagyrimo raštai/ padėkos 
 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,, Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi
pasiekim sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas“ 2020 Tverai
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Sisteminis socialinio, emocinio
intelekto ugdymas. Penki įtraukiojo mokymosi matmenys“ 2020 Plungė
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Raktai į sėkmę“ 2020 Žemaičių
Kalvarija
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Paauglystės kryžkelės“ 2019 m. Tverai;
Kvalifikacijos kėlimo paskaita ,,Vaiko motyvacija veikti, mokytis ir siekti“
2019 m. Tverai;
,,Mokinių savivaldų kuratorių kompetencijų stiprinimas per patirtinį ugdymą“
2019 m. Vilnius;
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Ugdymo turinio diferencijavimas,
individualizavimas ir mokinių veiklos personalizavimas“ 2018 m. Tverai;
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Efektyvaus mokymo metodai
motyvacijai skatinti“ 2017 m. Tverai;
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Netinkamas paauglio elgesys
pamokoje, elgesio valdymo metodai ir strategijos“ 2017m. Tverai;
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Brandos darbas: pagrindiniai principai
ir įgyvendinimas“ 2017 m. Telšiai
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Individualios mokinių pažangos
matavimas, pokyčių fiksavimas, ir rezultatų analizavimas bei panaudojimas
mokinių pasiekimams gerinti“ 2016 m. Plungė
,,Globaliojo švietimo temų integravimas į ugdymo turinį“ 2015 m. Vilnius;
,,Modernios mokyklos mokytojo ir jo veiklos įvaizdis“ 2015 m. Tverai;
,,Šiuolaikinių santykių psichologija mokyklose: kaip bendrauti, kad mūsų
klausytų“ 2015 m. Plungė;
,,Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų individualizuojant ir
diferencijuojant ugdymą“ 2014 m. Plungė;
,,Pamokos kokybės tobulinimo aspektai. Mokymasis bendradarbiaujant.“
2014 m. Plungė;
,,Mokinių motyvacijos skatinimas per kūrybiškos ir praktinės ugdymo
aplinkos kūrimą“ 2014 m. Plungė

Rietavo sav Tverų gimnazijos direktorės Gitanos Kužmarskytės padėka už
respublikinės metodines konferencijos ,,Nuotolinis ugdymas - nuo uždavinio
iki refleksijos gamtos ir socialiniuose moksluose" organizavimą 2020 m.
Tverai;
Rietavo sav Tverų gimnazijos direktorės Gitanos Kužmarskytės padėka už
respublikinės metodines konferencijos ,,Mokome mokytis - patyriminė,
tiriamoji ir projektinė veikla gamtos ir socialinių mokslų pamokose"
organizavimą 2019 m. Tverai;

  2017 m. Tverų gimnazijos pavaduotojos ugdymui rekomendacija ISM priėmimo       
komisijai



Tverų  seniūno Antano Zalepūgo padėka už kūrybines idėjas ir puikų
konferencijos ,,Samogitia – žemaičių lokio buveinė“ organizavimą 2019 m.
Tverai;
Tverų mietelio seniūno Antano Zalepūgo ir Tverų gimnazijos direktorės
Gitanos Kužmarskytės padėka už Žemaitijos krašto švietimo ir kultūros
įstaigų konferencijos ,,Besibeldžiant į šimtmečio vartus“ organizavimą 2017
m. Tverai.

Kursai / mokymai     Eurodesk Grant Training ,, Tips and tricks to write a better Erasmus+ grant
application.“ 2020 m.
Mokymai ,,Kaip rašyt Erasmus + projektus“ 2020 Vilnius
K-12 forumas 2019 m. Klaipėda
Mokymai ,,Samsung mokykla ateičiai“ 2017-2018 m.m. Vilnius
Mokymai ,,Globalusis švietimas ugdymo procese. Iššūkiai ir galimybės“ 2015
m. Kaunas
Mokymai ,,Mokyklos įsivertinimo proceso planavimas ir organizavimas“
2015m. Plungė
Mokymai ,,Atviras kodas: Pilietis“ 2012 m. Vilnius;


