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ASMENINĖ 
INFORMACIJA 

Daina Paliulienė  

 

  

  

 +370 616 80030        

 dainapal@hotmail.com 

 

   

Gimimo data          Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 

 

DARBO PATIRTIS 
  

 

PAREIGOS 

 
Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio direktorė 

 

2008 m.–iki dabar 

 

 

 

2012 m.–2013 m. 

 

 

 

2005 m. –2008 m. 

 

 

 

 

1998 m.–2005 m. 

 

 

 

 

 

1993 m –1998 m. 

Direktorė 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Kretingos g. 67, 92304, Klaipėda  

Mokyklos veiklos organizavimas, planavimas ir  ugdymo proceso užtikrinimas. 

Personalo valdymas ir atranka.  

 

Vaikų ir jaunimo programos asistentė, MacDill AFB, Florida 33608, JAV 

Vaikų ugdymas ir priežiūra, kokybiškas ugdymo proceso organizavimas. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais. 

 

Gimtosios kalbos mokytoja 

Ščecino tarptautinė mokykla, ul. Mickiewicza 49, 70-385 Szczecin, Lenkija 

Mokinių mokymas gimtosios (lietuvių) kalbos, kokybiškas ugdymo proceso 

organizavimas, pasiekimų vertinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Kretingos g. 67, 92304 Klaipėda 

Mokyklos veiklos organizavimas, veiklos programų ir metodinio darbo 

organizavimas bei įgyvendinimas, inovacijų ugdymo procese diegimas, gerosios 

patirties sklaida, pedagogų profesinio tobulėjimo valdymas, tėvų švietimas. 

 

Pradinių klasių mokytoja 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Kretingos g. 67, 92304 Klaipėda 

Pradinių klasių mokinių mokymas, kokybiško ugdymo proceso organizavimas. 

Mokinių saugumo užtikrinimas, pasiekimų vertinimas. Bendravimas ir  

bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   
 

 

ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

 

 

 

1990 m.–1993 m. 

 

 

  

1988 m.–1990 m. 

 

    

 

 

 
Pradinių klasių mokytoja 

Klaipėdos „Žemynos“ vidurinė mokykla, Kretingos g. 23, 92304 Klaipėda 

Pradinių klasių mokinių mokymas, kokybiško ugdymo proceso organizavimas.  

Mokinių saugumo užtikrinimas, pasiekimų vertinimas. Bendravimas ir  

bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

Pradinių klasių mokytoja 

Klaipėdos raj. Endriejavo vidurinė mokykla, Mokyklos g. 21, Klaipėdos raj. 

Pradinių klasių mokinių mokymas, kokybiško ugdymo proceso organizavimas.  

Mokinių saugumo užtikrinimas, pasiekimų vertinimas. Bendravimas ir  

bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 
 

2009 m. 

 

2002 m. 

 

1998 m. 

1984 m.–1988 m. 

Suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija (ŠMM pažymėjimas A Nr. 

0033930) 

Suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija (ŠMM pažymėjimas A Nr. 

004829) 

Suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija (ŠMM pažymėjimas A 

Nr. 038185) 

Suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. Baigtas Pradinio mokymo 

pedagogikos ir metodikos specialybės kursas Šiaulių K.Preikšo pedagoginiame 

institute  

 

 

 

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu  
 

Anglų kalba B2 B2 B2 B2 B2 

 VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro 2021-06-21 Pažyma Nr.15V-109 

Rusų kalba C2 C1 B2 B2 B2 

  

                           Lenkų kalba 
A2 
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Puikiai naudojuosi pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis. Dirbu 

Microsoft Office paketu. Naudojuosi vaizdo telekonferencijų programine įranga 

„Zoom“ („Zoom Cloud Meetings“) bei komunikacijos platforma „Microsoft 

Teams“. 

 

 

PAPILDOMA 

INFORMACIJA   

 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabili, gebu įsiklausyti ir išklausyti pašnekovą, suteikti reikiamą 
informaciją, motyvuoti. Šiuos bendravimo gebėjimus įgijau dalyvaudama darbo 

grupių, komisijų veiklose, koordinuodama ir organizuodama mokyklos, šalies bei 

tarptautinius projektus. Gerus dalykinio bendravimo įgūdžius, bendravimą kitų 

kultūrų aplinkoje tobulinau dirbdama su kolegomis Lietuvoje ir užsienyje, 

bendradarbiaudama su mokyklų bendruomenėmis, dalyvaudama tarptautiniuose 

projektuose. Viešojo kalbėjimo įgūdžius tobulinau vesdama bendruomenės 

susirinkimus, seminarus, konferencijas ir forumus. 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 

Gebu vadovauti komandai. Esu ryžtinga, turiu aiškią viziją, gebu priimti 

sprendimus. Vadovavimo ir organizavimo įgūdžius įgijau tiesiogiai dirbant 

vadovaujamą darbą. Komandos formavimo, stiprinimo ir motyvavimo įgūdžius, 

efektyvaus darbų pasiskirstymo tarp komandos narių įgūdžius įgijau ir tobulinau 

vadovaudama darbo grupėms, rengdama ir įgyvendindama projektus. 

Pageidaujamoms pareigoms 

reikalingi gebėjimai 
Strateginio švietimo įstaigos valdymo gebėjimai rengiant mokyklos strateginius 

bei veiklos dokumentus (pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės merui 2018 m. 

–2020 m  vadovo ataskaitos įvertintos „gerai“ ir „labai gerai“). 

Vadovavimui ugdymui ir mokymui(si) gebėjimai (pagal 2017 m.–2019 m. NMPP 

rezultatus vadovaujama mokykla tarp dešimties geriausių Lietuvos mokyklų). 

Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo gebėjimai. 

Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo gebėjimai (sudarytos ir 

vykdomos bendradarbiavimo sutartys su miesto, šalies bei užsienio socialiniais 

partneriais, inicijuoju bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais). 

Skaitmeniniai gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

Vairuotojo pažymėjimas Kategorija B 

                            Pristatymai 

Konferencijos 

Seminarai 

 

Projektai 

 

 

 

Dalyvauju konferencijose, mokymuose, vedu seminarus, skaitau pranešimus, 

rengiu mokyklos pristatymus šalies ir užsienio socialiniams partneriams.  

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

projektas „Edukacinių procesų modernizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0019; 

Erasmus+ programos Strateginės partnerystės K2 projektas „YOMAI – Young, 
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Rekomendacijos 

 
 

male and interested in early child-education and/or in primary education“ (2017-

1-DE01-KA202-004275); 

Erasmus+ programos Strateginės partnerystės K2 projektas „WINTER – Well 

being of teachers and educators – Satisfaction factors and applicable methods for 

maintaining and increasing the well – being of employees in social-pedagogical 

education and teaching for staff retention and recruitment“ (2019-1-DE02-

KA202-006073). 

 

MacDill Air Force Bace, Florida, JAV, Vaikų plėtros centro direktoriaus (2013-05-

30) 

  


