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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 
Vida Kisielienė  

 

          

Dvarykščiai, Vilniaus raj., LT-14169  

  +370 6 722 6273  

kisieliene.vida@gmail.com 

 

rašykite interneto telefonijos tinklo pavadinimą Įrašykite vartotojo vardą  Tele2 

 

 

DARBO PATIRTIS   

                                             

Įrašykite datas (nuo - iki) Įrašykite profesiją arba pareigas 

28/01/2021- iki šiol 

Vilniaus  lopšelis/darželis ,,Pagrandukas‘‘, Mindaugo 15 a,Vilnius , LT-03225  
Direktorė 

28/08/2020 – 28/01/2021 

Vilniaus  lopšelis/darželis ,,Pagrandukas‘‘, Mindaugo 15 a,Vilnius , LT-03225  
L.e.p.direktorė 

01/10/1994  - iki šiol 

Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4, Vilnius, LT- 04113,  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vadovavimas ugdymo procesui bei neformaliam ugdymui 

Pedagoginė- psichologinė, metodinė veikla 

26/11/2018 - 2020/08/19 

Vilniaus Ryto progimnazija, D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius, LT - 04320 

L.e. pareigas direktorė  

Vadovavimas mokyklai 

Pedagoginė - psichologinė veikla 

 

01/09/2002 - 01/09/2004 

Baltijos humanitarinė akademija, Žėručio g. 4, Vilnius, LT - 04113 

Lietuvių kalbos kultūros dėstytoja 

Studentų mokymas 

Pedagoginė veikla 

 

01/08/1986 - 24/11/1994 

31- oji profesinė technikos mokykla ( 5- oji profesinė technikos mokykla nuo1988 m.), 

Smolensko g. 8, Vilnius, LT - 03201 

Mokymo dalies vedėja 

Vadovavimas mokymo procesui 

Pedagoginė - psichologinė veikla 

05/02/1985 - 31/07/1986 

Respublikiniai moksleivių rūmai, Suvalkų g. 1, Vilnius, LT - 09105 

Metodinio sektoriaus vedėja 

Darbas su respublikos mokyklomis, vadovybe 

mailto:kisieliene.vida@gmail.com
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 

 

  

 

 

ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

 

Pedagoginė - metodinė veikla 

28/08/1982- 04/02/1985 

Vilniaus 31- oji vidurinė mokykla, Čarno g. 31, Vilnius, LT - 09105 

Rusų kalbos mokytoja    

Darbas su mokiniais 

Pedagoginė - psichologinė veikla 

Įrašykite datas (nuo 

- iki) 

Įrašykite įgytą kvalifikaciją 

 

2017-18  

Akademinė pažyma ( certificate of Attendance) ,, Agresijos  valdymas‘‘  

Nr.22-173, Šiaulių    universitetas 

 ) 

06/05/2016 

Vilniaus m. Savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisija, Konstitucijos pr. 3, 

Vilnius, LT- 09601 

I vadybinė kategorija 

Ugdymo proceso vadyba 

23/03/1999 

LR švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, Vilnius, LT - 01516 

Lietuvių kalbos mokytoja - metodininkė 

Lietuvių kalbos mokymas, metodinė veikla 

1995 – 1998 

Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, Didlaukio g. 82, Vilnius, LT - 08303 

Lietuvių kalbos mokytoja 

Lietuvių kalbos mokymas 

1977 – 1979 

Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas, Studentų g. 39, Vilnius, LT - 08106 

Žurnalistė (visuomeninė specialybė) 

Straipsniai 

1977 – 1982 

Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas, Studentų g. 39, Vilnius, LT - 08106 

Rusų kalbos mokytoja, auklėjimo metodininkė 

Mokymas, auklėjimas bendrojo lavinimo mokykloje 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  
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PAPILDOMA 

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu  
 

Rusų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

 VVPI diplomas   Ж B   Nr.298132     

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 Baigimo sertifikatas , 2018-04-12 

  

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 
▪ Dokumentai, patvirtinantys kvalifikaciją : 

▪ Pažymėjimas ANr.009182 (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė); 

▪ Pažymėjimas A Nr.006834 (pirmoji vadybinė kategorija); 

▪ Gebu vadovauti komandai (Strateginio plano vykdymo priežiūros, 

Įsivertinimo grupės  pirmininkė). 

▪ Vilniaus m. savivaldybės Lazdynų seniūnijos seniūnaitė, 2013-15 m. 

▪ Pažymėjimas ,,Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų 

tobulinimas‘“ , 2019. 

Pareigoms reikalingi      

gebėjimai 

▪ Geri lyderystės, pokyčių inicijavimo ir  valdymo proceso įgūdžiai : 

      - Pažymėjimas ,, Personalo valdymo strategija 2020‘‘; 

      - Mokymai ,,Pokyčių ugdymo organizacijoje valdymas, darbuotojų 

motyvavimas‘‘, 2020; 

      - Pažyma apie dalyvavimą tarptautinėje  konferencijoje ,, Nuolatinis mokyklų 

tobulinimas : Lietuvos ir užsienio  šalių patirtys‘‘, NMVA, 2019;  

      - Pažymėjimas ,,Lyderystė-tai vadovavimas ugdymuisi ir mokymuisi‘‘, 2020. 

▪ Kvalifikacinių kategorijų mokytojams  Vilniaus m. suteikimo vertintoja. 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informa

cijos 

apdoroji

mas 

Komunika

cija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavim

ų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 
Pradedantis 

vartotojas 

Pradedantis 

vartotojas  

Įgudęs 

 vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Pradedantis 

vartotojas 

 Skaitmeninė kompetencija   

 
▪ Išmanau teksto redagavimo  darbą . 

▪ Pažymėjimas Nr.2019-237 dėl skaitmeninio raštingumo, 2019. 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. ▪ B 

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

 

 

Publikacijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

Konferencijos, 

pranešimai 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Narystės 

 

 

 

 

 

 

 

              

▪ Straipsnis ,, Pagrandukas dairosi aplinkui‘‘laikraštyje,,Žaliasis pasaulis‘‘, 2021. 

▪ Inicijavau metodinį leidinį ,,Užduotys mažiems ir dideliems‘‘, 2021 

▪ Iniciavau metodinio leidinio ,,Užduotys mažiems ir dideliems‘‘ šalies pedagogams 

(tėvams) leidybą, 2020. 

▪ Parengiau metodinį leidinį ,,Mokomės iš gamtos‘‘ miesto pedagogams , 2018. 

▪ Leidinys „Gyvenimo pilnatvė“, (redakcinės komisijos narė, straipsnis ,,Vertinga knyga‘‘, 

eilėraščiai),  2017. 

▪ Straipsnis ,,Tarptautinis projektas ,,Be ribų‘‘ suartino‘“ ,   ,,Švietimo panorama‘‘, 2016. 

▪ Iniciavau metodinio leidinio ,,Mūsų Lazdona‘‘ miesto pedagogams ir mokiniams leidybą, 

2015. 

▪ Straipsnis ,,Subūrė etnokultūros projektas...“,  ,,Švietimo naujienos“  , 2015, Nr.2. 

 

▪ Inicijavau dalyvavimą šalies projekte ,,Sportas ir aš‘‘, 2021, 2022. 

▪ Inicijavau dalyvavimą Vilniaus m. gamtamoksliniame projekte,,Mokausi iš gamtos‘‘, 

2021, 2022. 

▪ Dalyvavau su bendruomene šalies ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte ,,Naratyvinis 

žaidimas‘‘, 2020. 

 

▪ Skaičiau pranešimą ,,Mes-gamtos dalis‘‘ respublikinėje  ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų visuomenės aplinkosauginio švietimo konferencijoje, 2020-11-20; 

▪ Dalyvavau  miesto konferencijoje ,, Žalioji  miesto aplinka- aplinkosauginio švietimo  

erdvė‘‘, 2020.  

▪ Pažymėjimas apie dalyvavimą konferencijoje ir pranešimo ,,Lietuvių kalbos integravimas 

įstaigos ugdymo procese‘‘skaitymas, 2020. 

▪ Skaičiau pranešimą tema ,,Metodinio leidinio ,,Mokomės iš  gamtos‘‘ pristatyme, LTV 

filmo demonstravimas ir aptarimas‘‘ Vilniaus miesto konferencijoje, 2018 m. kovas. 

▪ Skaičiau pranešimą tema ,,Mikrorajono bendruomenė- edukacinių aplinkų  kūrimo 

organizatorė‘‘ ‘Vilniaus miesto konferencijoje, 2018 m. kovas. 

▪ Dalyvavau tarptautinėje konferencijoje ,,Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės‘‘, 

2017 m. gegužė. 

▪ Dalyvavau tarptautinėje konferencijoje ,,Nuolatinis  mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir 

užsienio šalių patirtys‘‘ , 2019. 

 

▪ 2022-iki šiol 

Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos narys. 

▪ 2015 - iki šiol  

Vilniaus m. savivaldybės Narkotikų kontrolės   komisijos narė. 

▪ 2000 - iki šiol 

Visuomeninės organizacijos „ Tėvai prieš narkotikus“ Vilniaus padalinio sekretorė. 

▪ 2015 - iki šiol 

Pedagogė - konsultantė šalies internetinėje svetainėje „ Mokytojo dienoraštis“. 
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 Kvalifikacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Pažymėjimas ,,Vaikų, turinčių elgesio sunkumų, atpažinimo požymiai‘‘, 2022. 

▪ Vadovų forumas ,,Gero darželio link...‘‘, 2022. 

▪ Pažymėjimas ,,LR Darbo kodekso pakeitimai, 2022. 

▪ Pažymėjimas ,,Personalo valdymo strategija :nuo paieškos iki susirinkimų kultūros‘‘, 

2021. 

▪ Pažyma  ,,Ikimokyklinių įstaigų pedagogų  emocinio raštingumo svarba vaikų ugdymo 

procese‘‘, 2021. 

▪ Pažymėjimas ,,Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija ‘‘, 2021.  

▪ Pažymėjimas ,,Ugdymas nuotoliniu būdu:ką. turi žinoti kiekviena auklėtoja‘‘, 2021. 

▪ Pažymėjimas ,,Ugdymas nuotoliniu būdu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje‘‘, 2020. 

▪ Tarptautinė konferencija ,,Inclusive education for child‘ssuccess‘‘, 2020. 

▪ Mokymai ,,Streso valdymas ir sveikata‘‘, 2020. 

▪ Mokymai ,,Efektyvus bendravimas‘‘, 2020. 

▪ Mokymai ,,Pokyčių ugdymo organizacijoje valdymas, darbuotojų motyvavimas‘‘, 2020. 

▪ Pažymėjimas ,,Lyderystė-tai vadovavimas ugdymuisi ir mokymuisi‘‘, 2020 

▪ Pažymėjimas apie dalyvavimą seminare ,,Konfliktų sprendimas komunikacijoje su 

mokiniais ir tėvais‘‘, 2020. 

▪ Pažymėjimas apie dalyvavimą seminare ,,Nuotolinis mokymas/is/. Kaip pasirengti‘‘, 

2020. 

▪ Pažymėjimas apie dalyvavimą seminare ,,Mokinių individualios pažangos  vertinimas ir 

įsivertinimas‘‘, 2020. 

 

  

 

 


