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IŠSILAVINIMAS 

1986 Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, 

ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija 
 

DARBO PATIRTIS 
1972–1974 Klaipėdos lopšelis-darželis Nr.4, auklėtoja 

1974-1987 Klaipėdos lopšelis-darželis Nr.14, aullėtoja, vyriausioji auklėtoja  

Nuo 1987 Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“, direktorė 
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

1993 Įgyta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

1996 Įgyta II (antroji) vadybinė kvalifikacinė kategorija 

2001 Įgyta III (trečioji, nuo 2005 m. pervadinta į pirmąją (I)) vadybinė kvalifikacinė kategorija 
 

KITA PATIRTIS 

2002-10-25 „Ikimokyklinio ugdymo kokybės pokyčių vertinimo“ konsultantė, pažymėjimas Nr.00385  

2006-09-20 LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokymo programos „Ikimokyklinio ugdymo programų 

modeliavimo“ lektorė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 

NR.ISAK-1838 

2008-09-05 Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja. 

2007-12-13 Klaipėdos m. mokytojų atestacijos apeliacinės komisijos narė 

2008-02-04 ŠMM vadovų atestacijos nuostatų korekcijos darbo grupės narė Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2008-02-04 Nr.ISAK-217. 

2009-04-22 Vadybos ekspertė, pažymėjimas SK Nr.3053. 

 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE SEMINARUOSE, MOBILUMO PROJEKTUOSE 

2004-06-13 Mokyklų tobulinimo centro seminaras „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vadovų sistemos 

Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje“, pažymėjimas Nr.G-130 

2004-09-29 Klaipėdos PŠKC seminaras „Ikimokyklinio ugdymo sistema Latvijoje“, pažymėjimas 

Nr.6288 

2005-10-24-27 ES Socrates Comenius 1.3. programos mobilumo projekto susitikimas „Skaitymo įgūdžių 

gerinimas“, Lietuva 

2006-01-17-22 ES Socrates Comenius 1.3. programos mobilumo projekto susitikimas „Skaitymo įgūdžių 

gerinimas“, Lietuva 

2006-05-14-21 ES Socrates Comenius 1.1. programos mobilumo projekto susitikimas „Pažinti tave, pažinti 

save“, Arasena (Ispanija) 

2006-06-18 Mokyklų tobulinimo centras „Švedijos ir Norvegijos ikimokyklinė švietimo sistema. 

Ugdymo proceso organizavimas pradinėse mokyklose. Vaikų kūrybiškumo ugdymas 

pradinėse ir ikimokyklinės švietimo įstaigose“, pažymėjimas Nr.DT-1130 

2006-07-03 Klaipėdos PŠKC seminaras „Ikimokyklinio ugdymo patirtis Lietuvoje ir Latvijoje. 

Pasiekimai ir problemos“, pažymėjimas Nr.5318 

2006-09-22-30 ES Socrates Comenius 1.3. programos mobilumo projekto susitikimas „Skaitymo įgūdžių 

gerinimas“, Canakkale (Turkija) 

2006-10-16-21 ES Socrates Comenius 1.1. programos mobilumo projekto susitikimas „Pažinti tave, pažinti 

save“, Oksfordas (Didžioji Britanija) 

2007-05-15-19 ES Socrates Comenius 1.3. programos mobilumo projekto susitikimas „Skaitymo įgūdžių 

gerinimas“, Lietuva 

 

DALYVAVIMAS EKSPERTINĖJE VEIKLOJE 

2007-05-28–

2007-09-10 

Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vadovų konsultavimas 

ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimo klausimais 
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2004-2006 Individualių ugdymo programų (meninės saviraiškos, etnokultūros, sveikatingumo ir 

sveikos gyvensenos) ekspertinis vertinimas. Užsakovas: Klaipėdos m. sav. administracijos 

socialinio departamento Švietimo skyrius, kontaktinis asmuo vyr. specialistė Stefanija 

Vancevičienė tel. (8 46) 396 150 el. paštas stefanija.vanceviciene@klaipeda.lt. 

2007-08-18–

2007-09-10 

Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų parengtų ikimokyklinio ugdymo programų 

ekspertinis vertinimas. Užsakovas: Klaipėdos m. sav. administracijos socialinio 

departamento Švietimo skyrius, kontaktinis asmuo vyr. specialistė Stefanija Vancevičienė 

tel. (8 46) 396 150 el. paštas stefanija.vanceviciene@klaipeda.lt. 
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

2002-12-03 „Bendruomenės telkimo kaitai ir ugdymo pokyčių vertinimo patirties sklaida“, Klaipėdos 

PŠKC parengta programa, pažymėjimas Nr.447 

2002-01-22 „Sėkmingos kaitos ypatumai, principai ir prielaidos ikimokykliniame ugdyme“, Kretingos 

pedagogų švietimo centras(autorinė sutartis) 

2002-02-08 „Sėkmingos kaitos ypatumai, principai ir prielaidos ikimokykliniame ugdyme“, Klaipėdos 

PŠKC parengta programa, pažymėjimas Nr.33 

2002-03-16 „Sėkmingos kaitos ypatumai principai ir prielaidos ikimokyklinėse įstaigose“, Šilutės r. 

pedagogų švietimo centras, (autorinė sutartis) 

2002-12-03 ,,Bendruomenės telkimas kaitai ir ugdymo pokyčių vertinimo patirties sklaida“, Šilutės 

lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ (autorinė sutartis) 

2003-02-11 „Darželio bendruomenės kultūros valdymas (vertinimas ir įsivertinimas), Klaipėdos PŠKC 

parengta programa, pažymėjimas Nr.67 

2006-11-28 „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, 

pažymėjimas 

2006-11-28 „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, 

pažymėjimas Nr.1445 

2006-12-29 „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, 

pažymėjimas Nr.1573 

2006-06-13 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo kompetencijų tobulinimas“, Klaipėdos 

universiteto TSI parengta programa, pažymėjimas Nr.47T-717 

2007-02-20 „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“ parengta programa, Klaipėdos PŠKC 

parengta programa, pažymėjimas Nr.156 

2007-04-04 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo kompetencijų tobulinimas“, Klaipėdos PŠKC 

parengta programa, pažymėjimas Nr.429 

2007-04-04 „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, 

pažymėjimas Nr.459 

2007-05-24 „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, 

pažymėjimas Nr.890 

2007-05-18 ,,Ikimokyklinio ugdymo programų rengimas“, Klaipėdos r. švietimo centras, parengta 

programa, autorinė sutartis Nr.25-57 

2008-09-11 ,,Mokytojų metų veiklos savianalizė ir veiklos tobulinimo gairių numatymas“, Klaipėdos 

PŠKC parengta programa, pažymėjimas Nr.1524 

2008-09-11 ,,Mokytojų metų veiklos savianalizė ir veiklos tobulinimo gairių numatymas“, Klaipėdos 

PŠKC parengta programa, pažymėjimas Nr. 1523 

2008-09-12 ,,Bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, 

pažymėjimas Nr.1516 

2008-10-28 ,,Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas ir vertinimas priešmokyklinėje 

grupėje“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, pažymėjimas Nr.1601 

2008-11-28 ,,Ikimokyklinio ugdymo programos turinio konkretizavimas ir planavimas“, Klaipėdos 

PŠKC Nr. parengta programa, pažymėjimas 1961 

2009-05-13 „Kompetencijomis grįstas ikimokyklinis ugdymas. Ugdymo turinio modeliavimo 

galimybės“, Kretingos r. PŠC  lektoriaus pažyma  K6-L Nr83, 

2010-02-10 ,,Švietimo vadybos kokybės vertinimas ir įsivertinimas. Vadovo atestacija. Atitikties 

nustatymas“, Klaipėdos PŠKC parengta programa, pažymėjimas Nr.77 

 

DALYVAVIMAS SEMINARUOSE 

2001-05-09 „Priešmokyklinis ugdymas, jo aktualijos. Ankstyvojo vaikų amžiaus ugdymo ypatumai“, 

Klaipėdos PŠKC pažymėjimas Nr.3647 

2001-12-06 „Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas“, Klaipėdos PŠKC pažymėjimas Nr.6371 

2004-06-29 „Priešmokyklinis ugdymas: galimybės ir perspektyvos“, Klaipėdos universiteto TSI 
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pažymėjimas Nr.58-5239 

2005-05-17 „Ikimokyklinės įstaigos privalomas perėjimas prie ugdymo programos rengimo“, Vilniaus 

PPRC pažymėjimas Nr.238600 

2005-06-28 „Ikimokyklinio ugdymo programos rengimas“, Vilniaus PPRC pažymėjimas Nr.241276 

2005-09-27 „Ikimokyklinio ugdymo programų rengimo kriterijai ir principai“, Vilniaus PPRC 

pažymėjimas Nr.244012 

2005-11-18 „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“, Vilniaus 

PPRC pažymėjimas Nr.251042 

2006-02-25 „Ikimokyklini ugdymo įstaigos vidaus audito metodika“, Klaipėdos PŠKC pažymėjimas 

Nr.1204 

2006-03-31 „Į pagalbą pedagogams, rengiantiems ikimokyklinio ugdymo programą“, Vilniaus PPRC 

pažymėjimas Nr.268614 

2006-04-21 „Vadybos ekspertų rengimas praktinei veiklai“, Vilniaus PPRC pažymėjimas Nr.267907 

2006-05-04 „Ikimokyklinio ugdymo programų patirtis“, Vilniaus PPRC pažymėjimas Nr.269286, 

2006-06-23 „Naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo kompetencijų plėtra“, Klaipėdos 

universiteto TSI pažymėjimas Nr.58-19289 

2007-02-15 ,,Švietimo konsultantų (vadybos ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas“, Vilniaus PPRC 

pažymėjimas Nr.28918 

2007-10-02 ,,Pedagoginių tyrimo metodai“, Klaipėdos PŠKC pažymėjimas Nr.9862 

2007-10-08 ,,Edukacinių programų ir projektų vieta pedagogų nuolatinio ugdymo (si) kontekste“, 

Klaipėdos PŠKC pažymėjimas Nr.5616 

2008-05-07 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba“, Klaipėdos PŠKC 

pažymėjimas Nr.4275 

2008-06-06 ,,Ikimokyklinio ugdymo programų kokybės vertinimas, atnaujinimas“, Klaipėdos PŠKC 

pažymėjimas Nr.6320 

2008-06-21-31 ,,Mokymo ir mokymosi įsivertinimas. Galimybės, būdai, metodai“, Mokyklų tobulinimo 

centras, pažymėjimas Nr.DT-10057 

2008-10-20 ,,Ikimokyklinio ugdymo programos turinio konkretizavimas ir planavimas“, Klaipėdos 

PŠKC pažymėjimas Nr. 7880 

2008-12-04 ,,Švietimo veiklos kokybės vertinimas“, Vilniaus PPRC pažymėjimas Nr.20692 

2008-12-12 ,,Mokyklų vadovų kompiuterinio raštingumo pagrindai. Vadybinė dalis“, Vilniaus PPRC 

pažymėjimas Nr.21835 

2009-04-17 ,,Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdžio kūrimo strategijos“, Klaipėdos PŠKC 

pažymėjimas Nr.3222 

2000-2010 

 

2006-2007 

Darbas kompiuteriu (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, naudojimasis 

inernetu). 

Esu baigusi Beginner A ir B anglų kalbos kursus, moku rusų kalbą, turiu anglų kalbos 

pagrindus.  

 

 

Eugenija Simpukienė  


