
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  EDITA  
Vieta nuotraukai 

Pavardė  TIMUKIENĖ 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 1994 metų  

iki 2015 m  

Biržų r. Nemunėlio 

Radviliškio 

pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytoja 

metodininkė   

Pagal mokyklos ugdymo planą vedžiau 

pamokas, įskaitant privalomų ar 

pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų 

modulių, neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimus, skirtus ugdymo poreikiams 

tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti.  

Nuo 2004-12-31  

iki 2015-04-09  

Biržų r. Nemunėlio 

Radviliškio 

pagrindinė mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui – II 

vadybinė kategorija 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų rengimas ir įgyvendinimas.  

Nuo 2015 -04-10 

iki 2015 - 08-27  

Biržų r. Nemunėlio 

Radviliškio 

pagrindinė mokykla 

Laikinai einanti 

direktoriaus 

pareigas  

Organizavau, koordinavau ir užtikrinau  

tinkamą Mokyklos veiklą, Mokyklos 

tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų 

vykdymą.  

Nuo 2015 -08-28 

iki 2020 -08 -31  

Biržų r. Nemunėlio 

Radviliškio 

pagrindinė mokykla 

Mokyklos direktorė  Organizavau, koordinavau ir užtikrinau  

tinkamą Mokyklos veiklą, Mokyklos 

tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų 

vykdymą.  

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Vilniaus pedagoginis universitetas, 

1995 - 2002  

Lietuvių filologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių  (labai gerai) 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba). 

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, gerai, labai 

gerai, puikiai) 

Anglų (pažymėjimas „Užsienio kalbos (anglų) kursų programa. Nr. KŽ-07-37 (100 val.) 

 

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

profesionalas). 

Įgytas ECDL vartotojo pažymėjimas, 2007-05-28.  

2008-07-04 „ECDL pažymėjimas, išlaikyti visi moduliai“.  

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, (suteikta 2009-01-09) 

(Pažymėjimo Nr. A NR. 007195) pedagoginis stažas 26 metai.  

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija (suteikta 2015 – 02 - 26, pažymėjimo Nr. A 

NR. 003327). Vadybinis stažas – 15 metų.  

Nuo 2015-02-12 esu vadybos ekspertė ir švietimo konsultantė („Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos 

vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“).  

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos).  

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (nuo 2002 metų). 
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2006 lapkričio-2007 m. Baigiau užsienio kalbos (anglų) kursų programą 2006 lapkričio-2007 m. 

100 val.  KŽ-07-37, Biržų 

PMMMC 

2007-05-03 „Ikimokyklinio ugdymo programos modeliavimas“ 2007-05-03, 6 val.  

Nr. PŽ-07-574, Biržų 

PMMMC 

2008-02-26  4 sesijų 200 val. programa “Mokyklos vadybos pagrindai“ 2007-2008 m. 200 val.  

Nr. 091, Kauno PKC 

2008-03-17 „Pokyčių švietimo įstaigoje valdymas“ 2008-03-17, 8 val.  

Pažymėjimas AM-0273, 

Kauno PKC 

2008- 06-20  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai  

2008- birželio 10-13 d. ir 20 

d., 60 val.  

 Nr. KŽ-08-60, Biržų 

PMMMC 

2014-05-28  Baigiau neformaliosios švietimo lyderystės programos  

„Lyderių laikas 2“ keturis modulius: „Lyderis-savivaldžiai 

besimokantis vedlys“, „Lyderio ir pasekėjų santykiai“, 

„Lyderis-mokymosi vedlys“, „Lyderis besimokančioje 

organizacijoje“.  

2013m. sausio 25 – 2014 m. 

gegužės 28 d.,  

1080 val.  

MTC NR. LL2-2380 

2014—08 - 29 Dalyvavau pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Kūrybiško mokymosi programa įdiegiant „Kūrybinių 

partnerysčių“ modelį ir įgijau pažengusio lygio kūrybiško 

mokymosi kompetenciją. 

2013-2014 m.m. 160 val.  

Nr. K-5-249137, UPC  

2015-03-26 Baigiau  civilinės saugos mokymo kursus pagal Ūkio 

subjektų ir įstaigų, kuriose nuolat ar laikinai būna žmonių ir 

kurių vadovai turi organizuoti ekstremalių situacijų valdymo 

planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio 

civilinės saugos mokymo programą 

2015-03-26, 8 val. 2015-03-26 

Nr. 142 

2015-04-30  Švietimo įstaigų vadovų rezervo vadovavimo kompetencijų 

gilinimas.  

2015 m. kovo 12-13 ir 

balandžio 30 d. , 24 val.  

Nr. 005509, NMVA 

2016-11-30 Baigiau 16 ak.v. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 

asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, 

mokymo programą.  

2016-11-30 Nr. PN-D-A-45 

2017-04-14 „Metinis darbuotojų veiklos vertinimas. Darbuotojo 

„įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų tikslų?“ 

2017-04-24 Nr. PŽ-17-2046 

2018-04-26  „Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie asmens 

duomenų apsaugą ir naujus dokumentus pagal LR darbo 

kodeksą?“ 

2018-04-23 Nr. PŽ-18-3616 

2018-08-29 „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų 

įforminimas: nuo darbuotojų priėmimo iki atleidimo“ 

2018-08-27 Nr. P-00293 

2018-12-11  Organizavau Kalvarijos rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos stažuotojų priėmimą mokykloje tema „Mokyklų 

bendradarbiavimas bei mokymosi iniciatyvų skatinimas“.  

2018-12-11 Pažyma 

2019-09-27  „Viešieji pirkimai: naujovės apie sudėtingus dalykus 

paprastai“.  

2019-09-27 Nr. PŽ-19-5656 

2019 m.  Dalyvavau 40 val. programoje vadovams „Bendradarbystės 

erdvė“ vadovai ir pavaduotojai“.  

KI-D Nr. 1-838 

2020 m.  NŠA projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė (Nr. 09.2.1-

ESFA-V-706-03-0001) Neformaliojo švietimo tiekėjų 

veiklos kokybės išorės vertintojų programa. (80 ak. Val.) 

 

 


