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Gimimo data: 1983-07-14  
El. paštas: linajanickaite@gmail.com 
 

 

IŠSILAVINIMAS  
 

2004 m.–2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 

 Informatika (bakalauro studijos) 

2000 m. –2004 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, 
 Matematika, informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija (bakalauro 
 studijos) 
 
DARBO PATIRTIS 

2016 m. rugsėjis– Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, direktoriaus pavaduotoja 
dabar ugdymui 

2015 m. gruodis –
2016 m. 

Širvintų r. Barskūnų pagrindinė mokykla, informacinių technologijų 
vyr. mokytoja. 

 Informacinių technologijų dalyko dėstymas 5-10 klasėse. 
 Kompiuterinių darbo vietų priežiūra, el. dienyno administravimas 
 mokykloje, svetainės kūrimas, administravimas. 
 Vadovavimas grafinio dizaino būreliui. 

2013 m. rugsėjis 
–2016 m. Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla, informacinių technologijų vyr. 

 mokytoja. 

 Informacinių technologijų dalyko dėstymas 5-10 klasėse. 
 

2012 m. 
rugsėjis –2016 
m. rugpjūtis 

 

Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras, informacinių 
technologijų vyr. mokytoja. 
 

Informacinių technologijų dalyko dėstymas 5-10 klasėse. 
Kompiuterinių darbo vietų priežiūra, el. dienyno, duomenų perdavimo 
sistemos administravimas, svetainės priežiūra. 

 

2004 m. kovas 
– dabar 

 
Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, informacinių technologijų 
vyr. mokytoja 
Informacinių technologijų dalyko mokymas I-IV gimnazijos klasėse. 
Vadovavimas būreliams: kompiuterinės grafikos, animacijos, programavimo. 

 
 
 
 



KALBOS   
 

Lietuvių k. – gimtoji 
Anglų k. – vidutiniškai (žodžiu ir raštu) 
Rusų k. – puikiai (žodžiu ir raštu)  

Vokiečių k. – vidutiniškai (žodžiu ir raštu) 
 

DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDŽIAI   
 

MS Office (Word, Excel, Publisher, Outlook, PowerPoint, Access). 
C++, pascal, HTML, PHP kodo žinios. 
Svetainių kūrimas WORDPRESS sistema. 
Kompiuterinės grafikos programos: Inkscape, CorelDRAW, AutoCAD(pagrindai). 
Garso redagavimo programos: Magix Music Maker, SIBELIUS. 
 
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS   

Eil. 
Nr. 

Kursai ir seminarai Data Vieta 

1.  
„Kaip stebėti ir vertinti šiuolaikinę 
pamoką“ 

2018-11-10 Širvintos 

2.  
„Socialinių ir emocinių kompetencijų 
stiprinimas“ 

2018-08-28 Širvintos 

3.  
„Organizacijos tobulinimas ir pokyčių 
valdymas mokykloje“ 

2018-06-14 – 
2018-12-06 

Vilnius, 
Druskininkai 

4.  „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“ 
2018-11-27 – 
2018-11-30 

Širvintos 

5.  „Renkuosi mokyti–mokyklų kaitai“ 
2018-10-29 
2018-10-30 
2018-12-09 

Vilnius 

6.  
„Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) 
objektų naudojimas ir kūrimas su 
ActivInspire programa“ 

2018-03-21 
2018-04-19 

Širvintos 

7.  
„Šiuolaikinė pamoka pagal Geros 
mokyklos koncepciją“ 

2017-10-30 Širvintos 

8.  
„Saugios mokyklos kūrimas (patyčių 
prevencija“ 

2017-08-28 Širvintos 

9.  
„Kaip pasirinkti profesiją atsakingai: 
etapai, šaltiniai, galimybės“ 

2017-03-15 Širvintos 

10.  
Vertinimas pamokoje. Vertinimo 
problematika 

2016-10-14 Širvintos 



  
 

 

 

11.  
Bendravimo ir bendradarbiavimo 
kultūra organizacijoje 

2015-12-30 Širvintos 

12.  
Šiuolaikinė pamoka: nuo uždavinio 
iki rezultatų pamatavimo. Mokyklos 
lygis 

2015-12-29 Širvintos 

13.  Santykiai ir organizacinė kultūra 2015-02-18 Širvintos 

14.  
„Kaip paruošti paraišką projektų 
finansavimo konkursui?“ 

2015-10-28 Širvintos 

15.  
Efektyvi vidinė komunikacija – 
organizacijos brandumo požymis 

2015-08-28 Širvintos 

16.  Pamokos kokybė 2015-12-28 Bartkuškis 

17.  
Mokytojo vaidmuo šiuolaikinėje 

mokykloje 
2015-08-26 Širvintos 

18.  
Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rodikliai 

2015-03-12 Širvintos 

19.  
„Standartizuoti mokinių pasiekimų 
vertinimo ir įsivertinimo įrankiai 
bendrojo lavinimo mokykloje“ 

2014-08-25 
Širvintos 
 

20.  
„Mokinių mokymosi pasiekimų 
gerinimas“ 
 

2014-05-26 Širvintos 

21.  
„Konfliktai – supratimas, valdymas ir 
tarpininkavimas" 

2014-12-19 Širvintos 

22.  

Modernaus švietimo įstaigos 
tinklalapio kūrimas su TVS 
Wordpress 

2013-03-14-15 Vilnius 

23.  
Turinio valdymo sistema Wordpress 
švietimo įstaigoje 

2013-03-16-18 Vilnius 

24.  
Efektyvus laiko planavimas ir darbų 
organizavimas 

2012-11-22 Širvintos 

25.  

Informacinių komunikacinių 
technologijų įvairovė ir jų 
panaudojimas mokant matematikos 

2012-10-23 Vilnius 


