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DARBO PATIRTIS 
 

 
 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
 

Nuo 1987-09-14 iki dabar  Direktorė  
 Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“  

(buvęs Kauno vaikų lopšelis darželis Nr. 51) 

  

1984-09-07 – 1987-09-13 Auklėtoja 
Kauno vaikų lopšelis darželis Nr. 48 

2001-2003 Edukologijos magistras  Įrašykite EQF lygį (jei žinote) 

 Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

EMISTE  European Masters Degree Thgrouh In servise Training on 
European and Global Dimension in Education 

 

  
  

1979-1984 Anglų kalbos mokytojas Įrašykite EQF lygį (jei žinote) 

 Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Lietuva  
  

 
 

1968-1979 Vidurinis išsilavinimas  Įrašykite EQF lygį (jei žinote) 

Kauno 15-oji  vidurinė mokykla, Lietuva 

 
2008 (patvirtinta 2015) Pirmoji vadybos kvalifikacinė kategorija 

 Kauno m. mokyklų – biudžetinių įstaigų vadovų atestacijos komisija  

 
Gimtoji kalba 

 
Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  Informacijos 
pateikimas žodžiu   

Anglų C2 C2 C2 C2 C2 
 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto diplomas Nr. 383882, anglų kalbos mokytoja   

Rusų  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

• Kauno m. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo vertintojų 
grupės narė. 
• Vadybos ekspertas nuo 2006 iki 2018 m. Pažymėjimas SK Nr. 4555 
• Programų vertinimo ekspertas nuo 2008. Pažymėjimas SK Nr. 4699  
• Kauno Kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Kvalifikavimo komisijos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos pedagoginių studijų programos 
pedagoginių studijų baigimo rezultatams vertinti 2016-2017 ir 2017/2018 mokslo metais 
komisijos pirmininkė, narė 2018 - 2021 m. 
•  Kauno Kolegijos Just. Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros 
studentų praktikos vadovė   

  

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai ▪ Puikus gebėjimas dirbti ir sugyventi daugiakultūrinėje aplinkoje, įgytas stažuočių Vokietijoje (2012, 
2014, 2016 m.) ir Ispanijoje (2018 m.) metu. Esu tolerantiška kitų nuomonei,  plačių interesų, 
komunikabili, pareiginga, iniciatyvi, gebanti sutarti ir susitarti, gebanti sutelkti bendruomenę 
darniam darbui, žingeidi, nebijanti, priimti naujus iššūkius. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Gera  tarptautinių projektų valdymo patirtis, įgyta įgyvendinant Lietuvos – Šveicarijos 
bendradarbiavimo programos projektą ir Erasmus + projektus, organizuotumas ir gebėjimas 
įkvėpti  komandą, patobulintas vadovaujant Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų 
asociacijai, kolegialaus sprendimų priėmimo metodas, įvaldytas   bendradarbiaujant ir įtraukiant į 
ugdymo įstaigos valdymą NVO Paramos Valdorfo pedagogikai bendriją „Šaltinėlis 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

▪  Valstybės švietimo strategijos suvokimas ir kritinis mąstymas: gebu vertinti ir analizuoti 
vykstančius pokyčius ir priimti sprendimus, esu  išorės kokybės vertinimo grupės bei  programų 
vertinimo ekspertė, analizuoju ir vertinu Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas,  
▪  mokėjimas mokytis ir vadovavimas ugdymui ir mokymuisi: nuolat tobulinu turimas kompetencijas, 

noriai dalinuosi žiniomis ir patirtimi, įkvėpiu komandą pokyčiams ir atsinaujinimui, kad ugdymo 
netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) turinys, pasitelkus naujus ugdymo(si) metodus,  
atitiktų šiuolaikinės visuomenės poreikius,  
▪ Vadovavimas žmonėms ir asmeninis veiksmingumas: asmeniniu pavyzdžiu bei žodžių ir  elgesio 

darna  gebu motyvuoti ir įkvėpti komandą siekti tikslų, noriai imuosi iniciatyvos, esu sąžininga sau 
ir kitiems. Laisvai bendrauju, reiškiu mintis, gebu moderuoti pokalbius ir susirinkimus 
 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas Komunikacija Turinio kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 PAŽENGĘS 
VARTOTOJAS 

PAŽENGĘS 
VARTOTOJAS 

PAŽENGĘS 
VARTOTOJAS 

PAŽENGĘS 
VARTOTOJAS 

PAŽENGĘS 
VARTOTOJAS 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
 

Kiti gebėjimai ▪ ekologinių ir kraštotvarkos žinių taikymas ugdymo aplinkose, netradicinių aplinkų kūrimas (Kauno 
Valdorfo darželis „Šaltinėlis“  2016 m. ir 2020 m. Lietuvos geriausiai tvarkomų aplinkų konkurso 
nugalėtojas) 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija nuo 1994 m. 
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Publikacijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pristatymai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projektai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencijos 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Liaudanskienė A.  Multikultūrinių ir tarpkultūrinės sąveikos veiksnių įtaka pedagogų ir vaikų tėvų 
bendradarbiavimui demokratėjančios šalies kontekste. Socialiniai mokslai, 2003 m. 
• 2015/11/06  Marie-Luise Company, Peter Lang knygos  „Valdorfo vaikų darželis šiandien” 
pristatymas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje 
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/  
• „Nepatogu būna tik suaugusiems“. Ozonas 53,  2016  http://ekokarta.lt/naujienos/nepatogu-
buna-tik-suaugusiems/  
• 2016 Kauno vaikų darželio edukacinės erdvės – geriausios Lietuvoje 
http://kaunozinios.lt/mokslas-ir-it/kauno-vaiku-darzelio-edukacines-erdves-geriausios-
lietuvoje_97512.html  
• Knygos „Valdorfo vaikų darželis „Šaltinėlis“. 20-ties metų kelias“ bendraautorė, 2017 m. 
• Leidinių serijos  „"Ką gali suaugę dėl vaikų|“ bendraautorė. 2018 -2021 m. 
 
 
• Organizavau teorinę-praktinę konferenciją ikimokyklinio ugdymo mokytojams, vadovams, 
specialistams „Pirmieji žingsniai Valdorfo pedagogikoje. Kaip mums sekasi?“. Pažyma Nr. PA-
1468   
• Dalyvavau Lietuvos Pedagogų forume „Darželio auklėtojo bendravimo su šeima ypatumai“, 
moderavau darbo grupę „Darželio auklėtojo bendravimo su šeima metodai ir formos“ 2011 m.  
Pažymėjimas Nr. (1.8)-V2-63, Pedagogų forumo programa. 
• Kartu su pedagogų komanda pravedžiau seminarą „Novatoriškas bendradarbiavimas su 
šeima“.  2012 m.  Pažymėjimas Nr. 22-37-1, Kauno raj. Švietimo centras  
• Pranešimas „Valdorfo darželio auklėtojos kompetencija ir saviugda“. 2012 m. Pažymėjimas Nr. 
34-314 Kauno kolegija . 
• Vedžiau seminarą Kauno kolegijos studentams  „Valdorfo pedagogika: aplinkos ir priemonių 
specifika“ 2014 m. Pažymėjimas Nr. D16-336 Kauno kolegija 
• Vedžiau seminarą ir skaičiau parnešimą „Aplinkos vaidmuo skirtingų poreikių vaikų ugdyme. 
Alternatyvusis ugdymas“.  2014 m.  Pažyma Nr.668, Alytaus raj. Švietimo ir pedagoginės 
pagalbos centras  
 
 
• A.P.P.L.E. Lietuvos mokytojų fondas Projektas „Padedam vienas kitam augti“ 2011 m.  
• Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis  2013 - 2015 m.  paprojektis 
„Gyvybingo Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės modelio kūrimas Lietuvoje“  
finansuotas   174860,44 Lt  iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
bendradarbiavimo programos 
• ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas „Innovative teaching methodology of health 
friendly nutrition development and practice in preprimary and primary education“ (HealthEDU) 
(liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika 
ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr.2016-1-LT01-KA201-023196), kaip 
institucijos naudos gavėja. Projekto vykdymo laikotarpis 2015 -2018 m. 
• Erasmus+ KA2 projektas asocijuoto partnerio teisėmis  "E-learning from Nature" (E-mokymasis 
iš gamtos) nuo 2016 m. 
• Projektas Eko karta. Vaikų sodininkavimo iniciatyva „Žalia pėda“ nuo 2015 m. 
• Erasmus + projektas „ Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“ mobilumas 
mokymosi tikslais  (8 pedagogai. 15.000.00 Eur.) 2018 - 2019 m. 
• Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  projektas „Saugios aplinkos mokykloje 
kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001. Nuo 2018 m. 
• Erasmus+ KA2 projektas „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“ 2019-2021 m. 
 
• Pasaulinė Valdorfo pedagogikos ankstyvosios vaikystės konferencija Goetheanum, Šveicarija.  
Pristačiau Lietuvos Valdorfo pedagogikos situaciją ir „ Darželio „Šaltinėlis“ sėkmės istorija“. 2012 
m. 
• 2016 m. Mokslinė praktinė konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai 
ir galimybės“. Pažymėjimas Nr. V7-722. Švietimo ir mokslo ministerija, specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC), Mykolo Romerio universitetas 
• 2016 m. tarptautinio projekto  baigiamoji konferencija, „The Feuerstein method  implementation 
in school activities (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose).  Pažymėjimas Nr. V7-
315 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC).  
• Respublikinė konferencija „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir 
vadybos darna“. Pranešimas „Valdorfo darželių išskirtinumas. Darželio vizitinė kortelė. Laisvė 
ugdyti vaiką edukacinėse erdvėse. Kuriančios edukacinės erdvės. Edukacinės erdvės iki 
sąmoningo formų suvokimo“. 2017 m. 
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Seminarai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apdovanojimai 
 
 
 
 

Narystės 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pagyrimo raštai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2017 m.  konferencija „E-mokymasis: strategijos, technologijos ir praktika“ Erazmus+ 
programa KA2 projektas „E-learning from Nature“ Pažymėjimas Nr. 896. Trakų rajono 
savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 
• 2018 m. Konferencija „Kitokia iniciatyva. Kaip „parduoti“ švietimo idėją“.   Pažymėjimas Nr.1-
18.V4 /336, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Tikri mokymai.   
 
• Vedžiau teorinį – praktinį seminarą Olandijos, Austrijos ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio 
kolegijos menų fakulteto studentams anglų kalba „What is Waldorf Early Childhood Education?“ 
2015 m. Pažymėjimas Nr. D16-3, Kauno kolegija 
• Bendradarbiaudama su Kauno Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija  „Šaltinėlis“, Kauno 
kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra ir Tarptautine 
Šteinerio/Valdorfo ankstyvojo ugdymo asociacija  organizavau tarptautinę 5 seminarų teorinę 
praktinę 2 metų kursų programą 2010 - 2012 m. 
• Bendradarbiaujant su Kauno Kolegija parengiau Tarptautinę Neformaliojo mokymo  
(12 seminarų) programą Valdorfo pedagogikos taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
(programos apimtis val. kred. 308/12; programos kodas Kauno kolegijos registre:16 D-I229). 
Programa įgyvendinama 2016-2018 metais ir iš dalies yra finansuojama Tarptautinės Valdorfo 
darželių Sąjungos (IASWECE).  
Organizavau 6 šios programos seminarus. Lietuvos Valdorfo Vaikystės pedagogikos iniciatyvų 
asociacijos pažyma.  
• Kauno kolegija  Vedžiau teorinius – praktinius mokymus „Valdorfo pedagogikos 
filosofiniai aspektai ir praktinė veikla“  Kauno kolegijos Justino Vienožinskio kolegijos menų 
fakulteto studentams. 2016 m. Pažyma Nr. D16-297  
• Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Netradicinės ugdymo aplinkos įtaka vaikų 
kūrybiškumo ir kompetencijų lavinimui M. Montessori ir R. Šteinerio (Valdorfo) darželiuose“.  2017-
06-16 vedžiau seminarą Klaipėdos rajono ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojams.   
Pažyma Nr. PA-1020, KPKC. 
• Vedžiau teorinius-praktinius mokymus 2018-2020 m.  „Valdorfo pedagogikos pagrindai ir 
praktinė veikla“ Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros 
studentams. Pažyma Nr. D16-3 
 
• Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis už nuopelnus įtvirtinant Kauno miesto 
savivaldą, įgyvendinant pilietines iniciatyvas ir kuriant miesto įvaizdį. Kauno miesto mero 2018 m. 
vasario 6 d. potvarkis Nr. M 29 

 
• Kauno m. Gričiupio seniūnijos  Vietos bendruomenės tarybos (VBT) narė nuo 2012 iki 2017 m. 
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų Asociacijos  pirmininkė ir valdybos narė 2013 
– 2017 m., narė nuo 2017 m. iki dabar. 
• Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė. 

• Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narė 
• Visuomeninio judėjimo „Vieningas Kaunas“  narė nuo 2015 m. 

• VšĮ Kauno miesto poliklinikos stebėtojų tarybos narė 
 
• Lietuvos respublikos švietimo ministro Padėkos raštas už nuoširdų ilgametį vadybinį ir 
pedagoginį darbą 2010 m. 
• Kauno m. mero padėkos raštas už sėkmingą Valdorfo pedagoginės sistemos diegimą ugdant 
mažus vaikus ir pedagoginės patirties sklaidą 2012 m. 
• Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos raštas 
už geras iniciatyvas ugdant klausos negalią turinčius vaikus ir stiprinant jų socialinę integraciją 
2012 
• Kauno pedagogų kvalifikacijos centro padėkos raštas už dalyvavimą Kauno m. ugdymo įstaigų 
gerosios patirties sklaidos parodoje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“ , 2014 m. 
• Kauno m. savivaldybės administracijos filialo Gričiupio seniūnijos padėkos raštas už asmeninį 
indelį, kuriant seniūnijos gyventojų gerbūvį 2014 m. 
• Kauno m. mero padėkos raštas už bendruomeniškumo ugdymą jaunosios kauniečių kartos 
tarpe ir aktyvų dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime 2016 m. 
• Padėka „Už tautinės savimonės bei pilietiškumo ugdymą ir nuoširdumą auklėjant jaunąją kartą“. 
LR Seimo narys G. Vasiliauskas. 2017 m. 
• Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Padėka „Už nuoširdžią, kūrybingą ir profesionalią 
pagalbą organizuojant kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Socialinė ekologija ir bendruomenės 
vaidmuo kuriant kitokį darželį“ (projektas „Edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų 
aplinkoje“).  2017 m. 
• Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Padėkos raštas „Už sėkmingą vadybinę veiklą, nuolatinę 
inovacijų paiešką, efektyvų bendradarbiavimą puoselėjant kultūrines vertybes“ 2017 m. 
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Stažuotės 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kursai 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sertifikatai 

• Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanės padėka „Už prasmingą 
bendradarbiavimą rengiant specialistus ugdymo įstaigoms  ir dalijimąsi gerąja patirtimi su užsienio 
šalių studentais“. 2017 m. 
 
• 2012 m Heidelbergo (Vokietija) Valdorfo darželyje/mokykloje. Ankstyvojo ugdymo 
organizavimas Valdorfo darželyje.  
• 2014 m. Heidelbergo (Vokietija) Valdorfo darželyje/mokykloje. Meninis ugdymas Valdorfo 
darželyje. 
• 2016 m.  Miuncheno priemiesčio Grosshadern  Valdorfo mokytojų draugija (Vokietija).  Mažos 
komplektacijos darželio grupės veiklos organizavimas. 
• 2018 m.  Miuncheno priemiesčio Grosshadern  Valdorfo darželis  (Waldorfhaus für Kinder 
Großhadern). Metų ritmas Valdorfo darželyje.  
 
 
• 2015 m.  tarptautinis seminaras „Implementation of the Feuerstein method in gifted education“  
NCSNEP (SPPC) 
• 2015 m. Tarptautinis seminaras „ Valdorfo vaikų darželis XXI amžiuje. Nauji iššūkiai“ . 
Pažymėjimas Nr. 36, LVVPIA, IASWECE; 
• 2015 m. seminaras „Neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo 
teorijos ir metodikos žinių kursas“. Pažymėjimas Nr. VB-1849, KPKC 
• 2016 m. seminaras „Darbo santykiai švietimo įstaigose – nuo darbuotojų priėmimo iki 
atleidimo“.Pažymėjimas Nr 22449,  Lazdijų švietimo centras 
• 2016 m.  seminaras/edukacinė programa „Ugdymosi aplinkų kūrimo ir bendradarbiavimo 
su šeima patirtis Rygos Valdorfo darželiuose“ Pažymėjimas Nr.1615 UAB „KIVEDA“ 
• 2016 m.  mokymai Austrijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės 
gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių 
patirtimi“  Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 
• 2016 m. seminaras „Švietimo įstaigų finansų valdymas“ Pažymėjimas Nr. GA-1058 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 
 
• 2017 m.  seminaras „Pozityvios elgsenos konstravimas instituciniu, grupės ir individualiu 
lygmeniu. Vadovo vaidmuo ieškant paveikių veiklos formų“ Pažymėjimas Nr.  V-7-88 SPPC  
• 2017 m. seminaras „Socialinė ekologija ir bendruomenės vaidmuo kuriant kitokį vaikų darželį“ 
(projektas „Edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“)  Pažymėjimas Nr. M2-
15056  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  
• 2017 m.  seminaras „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“  
Pažymėjimas Nr. V7-14, SPPC 
• 2018 m. seminaras „Tarptautinio bendradarbiavimo edukaciniai projektai: koncepcija, 
metodologija, įgyvendinimas“. Pažymėjimas Nr. TSC-6420 

• 2019 m. Mokymai „Lyderystės kompetencijų ugdymas: asmeninė ir pasidalinta lyderystė. 
Pasidalintos lyderystės mokykloje diegimo galimybės ir reikalingos sąlygos“ Pažyma 
Nr.V7- 7 

• 2019 m. mokymai „Naujos vadybos metodologijos LEAN taikymas švietimo 
organizacijose ir ugdymo procesuose“. Pažymėjimas Nr. V7-287 

• 2019 m. mokymai „Švietimo profesionalų stiprinimas: savęs įgalinimas, diplomatija, 
resursų pažinimas ir sėkmingas vadovavimas“. Pažymėjimas Nr. 4ESF5-272 

• 2019 m. seminaras „Darbo kodekso, darbo apmokėjimo įstatymų praktinis taikymas“. 
Pažymėjimas Nr. LV-2018-1553 

• 2020 m. seminaras „Nuo vadovavimo iki lyderystės“, kvalifikacijos programa “Lyderystės 
veiksmingumo stiprinimas šiuolaikinės mokyklos kontekste“.  Pažymėjimas KP-19544 

• 2020 m. seminaras „Pokyčių proveržis: kaip juos priimti ir išgyventi?“, Pažymėjimas KP-
19548 

• 2020 m. mokymai „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Estijos ir Latvijos visuomeninėse ir 
viešosiose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose" 

 
• EMISTE  European Masters Degree Thgrouh In servise Training on European and Global 
Dimension in Education 
• Erasmus + sertifikatas „ Team Building in the School“ ESMOVIA, Valencia 2018 m.  

   


