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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 
Rasa Stravinskienė 

 

  

 Gyvenamoji vieta: Baltų pr. 77-79, Kaunas  

Mobilus telefono numeris: +370 611 11765  

 El. pašto adresas: rstravinskiene1@gmail.com  

 

 

Lytis - moteris | Gimimo data 11/10/1969 | Pilietybė - lietuvė 

 

 

DARBO PATIRTIS 
  

      2020 09 17 iki šiol               Direktorės pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja. 

                                                     Kauno r. Girionių darželis, Liepų g. 13 A, Girionys. 

 Pagrindinės veiklos ir atsakomybės: įstaigos strateginio plano ir veiklos plano                                                                            

parengimas ir įgyvendinimas; ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, dalyvavimas 

tarptautiniuose e-Twining projektuose, STEAM veiklų organizavimas, kokybiško 

ugdymo proceso stebėsena, pasiekimų vertinimas, pažanga, tęstinumo užtikrinimas, 

metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, tikslingas pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas, įstaigos veiklos įsivertinimo koordinavimas ir t.t. 

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   
 

  

2009 02 12 – 2019 05 31 

 

 

 

 

 

 

 

2006 12 – 2009 02 

1995 05 – 2006 12 

 

1989 09 – 1990 09  

  

1987 10 – 1988 08     

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“, Žuvinto g. 8, Kaunas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės: įstaigos strateginio plano ir veiklos plano 

parengimas ir įgyvendinimas; ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, dalyvavimas 

tarptautiniuose e-Twining projektuose, STEAM veiklų organizavimas, kokybiško 

ugdymo proceso stebėsena, pasiekimų vertinimas, pažanga, tęstinumo 

užtikrinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, tikslingas 

pedagogų kvalifikacijos kėlimas, įstaigos veiklos įsivertinimo koordinavimas ir t.t. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Kauno lopšelis-darželis ,,Šilinukas“ 

Vyresnioji auklėtoja 

Kauno lopšelis-darželis ,,Šilinukas“ 

Auklėtoja 

Kauno lopšelis-darželis Nr. 49 

Auklėtoja 

Kauno lopšelis-darželis Nr. 107 
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ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

2004 06 15 

 

 

 

 

 

 

2001 06 21      

Reabilitacijos magistras 

 
 

Lietuvos Kūno Kultūros Akademija 

Pagrindiniai dalykai / įgyti gebėjimai: reabilitacija ir slauga, biomedicina, aukštojo mokslo 

filosofija ir sistemos, fizinė psichologinė diagnostika, ypatingoji pedagogika, psichologinis 

konsultavimas, socialinė psichologija,  ugdymo teorijos, profesinė užsienio kalba (anglų). 

Edukologijos bakalauras 

Lietuvos Kūno Kultūros Akademija 

Pagrindiniai dalykai / įgyti gebėjimai: Bendrieji dalykai: filosofija, psichologija 

edukologija, profesinė užsienio kalba (anglų), informatika, vadybos pagrindai, teisės 

pagrindai. 

Specialybiniai dalykai: pedagogika, anatomija, biochemija, biomechanika, fiziologija, kūno 

kultūros teorija ir metodika, šeimos pedagogika, psichologija, vadyba, taikomoji statistika ir 

kiti. 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu  
 

Anglų C1 C1 C1 C1 C1 

 Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį. Bendras užsienio kalbos 

anglų mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra C1.   

CEPT (Cambridge English Placement Test) 2019-09-02 Nr. AKSZA-19SE02/01 

Rusų C2 C2 C2 C2 C2 

  

 
 

Bendravimo gebėjimai Komandinės dvasios kūrimas; gebėjimas prisitaikyti daugiakultūrinėje aplinkoje; 

geri bendravimo įgūdžiai, komunikavimas, atsakingumas, pareigingumas, 

komunikabilumas, gebėjimas sutarti ir susitarti, gebėjimas telkti bendruomenę 

darniam darbui. 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 

Ryžtingumas, gebėjimas priimti sprendimus. Aiškios ateities vizijos turėjimas. 

Komandinio darbo patirtis, iniciatyvumas, atsakingumas. Komandos formavimo ir 

motyvavimo įgūdžiai. Patirtis išorinės komunikacijos ir bendradarbiavimo srityje. 

Tikslų nustatymo, užduočių formulavimo bei priskirtų užduočių įgyvendinimo 

kontrolė. Atsakomybių priskyrimas ir paskirstymas. Organizacijos atstovavimas. 
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PAPILDOMA 

INFORMACIJA   

 

Pageidaujamoms 

pareigoms reikalingi 

gebėjimai 

Strateginiai planai, metų veiklos planai, ikimokyklinio ugdymo programos, 

tyrimai, projektų kūrimas bei įgyvendinimas, komandinis darbas. Darbuotojų 

veiklos vertinimas, įstaigos vidaus įsivertinimas, žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Bendradarbiavimas su vaikų teises atstovaujančiomis istitucijomis, socialinių 

partnerių paieška. Dalyvavimas pleneruose, parodose, konkursuose, 

konferencijose, seminaruose,  bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, 

kvalifikacijos tobulinimas, dalijimasis  patirtimi. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacij

os 

apdorojim

as 

Komunika

cija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 
Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs  

vartotojas 
 

 Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 
 

 

  Darbas su programine įranga: MS Word, MS Excel, Power Point, 

Internet Explorer; 

 Darbas, analizė, duomenų atnaujinimas dirbnt su: CVP sistema 

(Centralizuotas vaikų priėmimas), sistema ,,Mokinių registras“, 

,,Pedagogų registras“, elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“, švietimo 

valdymo informacinė sistema ,,ŠVIS“, strateginio planavimo ir rodiklių 

informacinė sistema ,,STRAPIS“, ,,Personalo modulio sistema“, 

dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“ (DVS kontora), finansų 

valdymo ir apskaitos sistema ,,Biudžetas VS“, pagalbos centro sistema 

,,NEVDIS“, socialinės paramos šeimai informacinė sistema ,,SPIS“. 

  

Kiti gebėjimai Rankdarbiai, dailė, muzika, teatras, grožinė literatūra. 

Vairuotojo pažymėjimas B 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

 

Tarptautiniai e-Twining projektai, STEAM veiklų organizavimas. Ikimokyklinių 

įstaigų ekologinio ugdymo projektas ,,Žalioji knyga“ . 

Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinis – socialinis švietimo 

projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“;  Kauno ikimokyklinių įstaigų 

vaikų edukacinis-kūrybinis projektas ,,Ugnis tarp mūsų“;  Respublikinis kalbai 

gabių vaikų festivalis ,,Stebuklingi pasakos garsai“;  Kauno ikimokyklinių įstaigų 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai, programos, 

kursai, sertifikatai 

 

 

 

 

 

sveikatos stiprinimo projektas ,,Judėkime šokio ritmu“;  Kauno miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Augu su krepšiniu“ . 

Respublikinė konferencija ,,Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

Misija (ne)įmanoma“ (2020 m. gruodžio 3 d. KPKC, 6 val., pažymėjimas Nr. VS-

2020-1000); nuotolinė konferencija ,,Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“ 

(VŠĮ TŠC 2020-10-20, 7 val., pažymėjimas Nr. PDK-4185); Regioninė 

konferencija. Kėdainiai“ (2019 m. kovo 21 d., ŠIDKUC, 6 val., pažymėjimas Nr. 

KT3-11-2595);  Mokslinė-praktinė konferencija ,,Streso valdymas: teorija ir 

praktika“ (2017 m. gegužės 24 d., VSB, 6   val., pažymėjimas Nr. SD-17-285);  

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Quality of Education: how to attain 

it?“ (2016-05-20 d., VK, 8 val., pažymėjimas Nr. PD V13-119);  Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų mokslinė-praktinė konferencija 

,,Kokybiškos edukacinės paslaugos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje – garantas 

sėkmingam ugdymui(si) pradinėje mokykloje“ (2015 m. kovo 25 d., ŠŠC, 6 val., 

pažymėjimas Nr. 92831). 

Seminaras ,,Nuotolinio ugdymo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstagose“ 

(2020 m. gruodžio 17 d. TŠC, 6 val., pažymėjimas Nr, PDK-5756; Neformalių 

susitikimų ciklas „Bendradarbystės erdvė“, skirtas mokyklų vadovų ir pavaduotojų 

asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui (2019 m. KI-D Nr. 1-1078); programa 

,,Darželių bendrystes erdvė“ (2019-2020); seminaras ,,Pasirengimas pedagogo 

metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo pokalbiui“ (2019 m. sausio 

25 d., KPKC, 6 val., pažymėjimas Nr. AA-2019-0055); ,,Nauji reikalavimai 

personalo dokumentacijos valdymui, įsigaliojus naujam Darbo kodeksui“ (2018 m. 

sausio 17 d., KKPC, 6 val., pažymėjimas Nr. GA-2018-0059); Seminaras 

,,Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje 

įstaigoje“ (2017 m. lapkričio 16 d., UIC, 6 val., pažymėjimas Nr. 2017/M-155); 

,,Darbuotojų veiklos vertinimas – metinis pokalbis“ (2017 m. vasario 9 d., KRŠC, 

6 val., pažymėjimas Nr. KP-003577);  

Paroda ,,Mokykla 2016“, Geros mokyklos forumas ,,Asmenybės ūgtis“ (I dalis), 

,,Mokyklos identitetas ir įvairovė“ (II dalis), ,,Polilologo kultūra ir partnerystė (III 

dalis) (2016 m. lapkričio 25-26 d. 8 val., pažymėjimas Nr. K7-264 Lietuvos parodų 

ir kongresų centras ,,Litexpo“, Vilnius); ,,Pasidalintos lyderystės mokykloje 

diegimo galimybės ir reikalingos sąlygos“ (2016-05-12 d. , KPKC, 8 val., 

pažymėjimas Nr. VB-0713); ,,Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo 

mokyklose (modelių sukūrimas“. Pretendentų į bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovus mokymai“ (2014-03/05, 24 val., PPŠC, pažymėjimas Nr. 63854); 

,,Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Mokymų programa įstaigų, 

vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojams, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams“ (2014-02 

27,28 d. 2014-03-14,27,28 d. 2014-04-11 d., 48 val., UŠC Nr. 718, akreditacijos 

pažymėjimas AP Nr. 044); Programa ,,TOC For Education“ metodikos ir jos 

įrankių taikymo ugdymo procese mokymai mokytojams ir mokymosi visą 

gyvenimą sistemos dalyviams (2012-04-27 d., 120 val. sertifikatas SFMIS VP1-

2.2-ŠMM-05-K-01-058, reg. Nr. 052); Mokyklos vadybos pagrindai (IV sesijų 

programa). I sesija – Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai; 

II sesija – Švietimo politika ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano 

rengimas ir įgyvendinimas; III – Ugdymo proceso valdymas; IV sesija – 

Žmogiškųjų išteklių valdymas, mokyklos turtų ir lėšų valdymas (2009-10-22 d. iki 

2010-03-27 d. 200 val. KPKC, pažymėjimas Nr. 263;  2009 m. spalio 22-27 d., 32 
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val. KPKC, pažymėjimas Nr. AM382; 2009 m gruodžio 9-16 d. 32 val. KPKC, 

pažymėjimas Nr. AM-441; 2010 m. vasario 03-09 d., 32 val. KPKC, pažymėjimas 

Nr. AM-036; 2010 m. kovo 22-27 d., 40 val. KPKC, pažymėjimas Nr. AM-169. 

 


