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ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

 

Loreta VAINAUSKIENĖ 

 

 

 Kruonis, LT-56319, Kaišiadorių rajonas 

 8-346-52326 (darbo)  

 loretavainauskiene@gmail.com  

 

2009-09-01 – dabar 

2007-11-06 – 2011-07-01 

 

1990-09-01 – 2009-09-01 

1985-09-01 – 1990-09-01 

1985-01-14 – 1985-09-01 

1983-11-10 – 1985-01-02 

1980-08-29 – 1983-11-09 

1978-12-11 – 1980-08-29 

1978-08-25 – 197812-11 

 

Kruonio gimnazija, Kaišiadorių rajonas, anglų kalbos mokytoja ekspertė 

Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga švietimo centras, mokytoja konsultantė mokymui 
nuotoliniu būdu 

Kruonio vidurinė mokykla, Kaišiadorių rajonas, anglų kalbos mokytoja  

Kruonio vidurinė mokykla, Kaišiadorių rajonas, užklasinio darbo organizatorė 

Kruonio vidurinė mokykla, Kaišiadorių rajonas, anglų kalbos mokytoja 

Vilniaus vaikų lopšelis darželis nr. 140, auklėtoja 

Marijampolės (tada Kapsuko) J. Žiugždos vidurinė mokykla, anglų kalbos mokytoja 

Marijampolės (tada Kapsuko) profesinė technikos mokykla nr. 7, komjaunimo organizacijos sekretorė 

Marijampolės (tada Kapsuko) J. Jablonskio vidurinė mokykla, anglų kalbos mokytoja 

1974-1978 Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas (dabar Vilniaus pedagoginis universitetas); vidurinės 
mokyklos anglų kalbos mokytoja (ŠMM 2002-05-21 įsakymu nr. 50-1925 prilyginta magistro laipsniui) 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba C1 C1 C1 C1 C1 

Rusų kalba Labai gerai Labai gerai Labai gerai Labai gerai Labai gerai 

Asmeninės savybės Esu savimi pasitikinti, ryžtinga, kantri, santūri, taktiška, tolerantiška, atkakli siekiant tikslo. Darbe esu 
iniciatyvi, atvira naujovėms, sumani, sąžininga, pareiginga. Pasižymiu gebėjimu bendrauti, puikia 
iškalba. Galiu sėkmingai dirbti tiek viena, tiek komandoje. Esu nekonfliktinė asmenybė Gebu 
kontroliuoti situaciją, moku spręsti konfliktus. 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Dirbu su Word, Excel, Power Point, internetinės paieškos programomis 
2002 m. kompiuterinio raštingumo kursai (30 val.) 
2003 m. nuotolinio mokymo kursai „Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai“ (30 

val.) 
2007 m. kompiuterinio raštingumo kursai pagal ECDL programą (40 val.) 
2008 m. ECDL visi moduliai (40 val.) 
2013 m. nuotoliniai kursai „Draugiškas internetas pedagogams“ 

Kiti gebėjimai Turiu patirties vedant rajoninius ir respublikinius seminarus. 
Nuo 2008 metų esu vidaus įsivertinimo lektorė.  

 

Vairuotojo pažymėjimas 
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