Curriculum Vitae Nijolė Mažeikienė

Asmeniniai duomenys
Telefonas
El. paštas
Duomenys apie išsilavinimą
1964 – 1973
1969 – 1973
1973 - 1977
1973 – 1981

1998

1981 -1983
1983 -1991
1991 iki dabar
Kvalifikacija
2006 m.
2010 m.
Parengtos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programos, vesti seminarai :
Vesti seminarai. „Vadovo kvalifikacijos aplanko rengimo
ir pristatymo praktiniai aspektai“ nacionalinio lygio
kvalifikacijos kėlimo programa 6val
2. „Ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos
(SUK)darbo tobulinimo praktiniai aspektai“-akredituota
autorinė 18 val. programa
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantės
veikla

Kaunas
( 867) 881136
nijole.mazeikiene@gmail.com
Kauno XXI (dabar „Nemuno“) vidurinė mokykla
Kauno I vaikų muzikos mokykla, akordeono klasė
Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla
muzikos mokytoja – chorvedė. Diplomo Nr. Я 222270
Mokslas LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos
fakultete;
Įgyta kvalifikacija: muzikos mokytoja – choro dirigentė
Klaipėdos Universitetas
Muzikos mokyto – choro dirigento kvalifikacija
Aukštojo mokslo diplomas AP Nr. 000063
Darbas pagal paskyrimą Kauno XXI vid. mokykloje, muzikos mokytoja
Darbas Kipro Petrausko memorialiniame muziejuje – vyresnioji
mokslinės bendradarbė, nuo 1984 skyriaus vedėja.
Darbas „Nemuno“ vidurinėje mokykloje–direktorės pavaduotoja
ugdymui ir muzikos mokytoja
Muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.
Pažymėjimas A Nr.015885
II vadybinė kategorija
Pažymėjimas A-Nr. 003637

Vesti 4 seminarai PPRC
Vestas seminaras Varėnos švietimo centre. (Autorinė sutartis 2007 metų
gegužės 2d. Nr. 919)
Vesti seminarai Kauno miesto pedagogams, specialiojo ugdymo
komisijų nariams, logopedams
KPKC 2008 m. balandžio 17 d.ir 2009 kovo 4d

Dalyvavimas ES projekte „Mokyklų įsivertinimo
instrumentų kūrimas ir diegimas“ MTP projekto “
Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimo
programoje“

2008-2010m
Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4018 išduotas 2010-09-30

Dalyvavimas ESF projekto „Kokybės vadybos
stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
išbandymas)“ IQES konsultantų mokymuose
Švietimo konsultanto vedami seminarai pristatant ES
SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo
instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtųjų
instrumentų pristatymas“

2012-2015 m

Vestas seminaras
„Mokyklos veiklos įsivertinimas – mokinių pažangai ir
organizacijos tobulinimui. Duomenų rinkimas ir
vertinimas“-12 val.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantės
veikla pristatant ir mokant naudotis IQESonline.

2012 m. spalio 31d 2013m sausio 9d.( dviejų dalių tęstinis seminaras) –
„Šiuolaikinių didaktikų centras“

2010-2012 m.
Vesti 8 seminarai Šilalės, Kauno savivaldybių pedagogams, vadovams
ir įsivertinimo grupėms, mokyklų bendruomenėms

Galiu konsultuoti ir vesti seminarus mokytojams:
“ Pamokos tobulinimas taikant grįžtamąjį ryšį naudojantis IQES

Lietuva

online.lt“
Vadovams ir įsivertinimo grupėms:
“Įsivertinimo planavimas ir atlikimas”
Mokyklų bendruomenėms:
”IQES apklausų rezultatų svarstymas”
Vadovams ir įsivertinimo grupėms:
“Vertinimo centras: internetinės apklausos”

Vesti seminarai mokant naudotis IQES online.lt

2013 m. vasario – kovo mėn.
Alytaus ir Marijampolės savivaldybėse, Kauno „ Nemuno“ vidurinėje
mokykloje.
2013.m. balandžio-gegužės mėn. vesti trys seminarai Kauno
„Nemuno“ vidurinės mokyklos administracijai, tyrėjų grupei ir
mokyklos pedagogams.
Europinis ELOS mokyklos tinklo koordinatoriaus pažymėjimas
Registracijos Nr. 16964 išduotas 2008 m. rugsėjo mėn. 18 d.

„Nemuno“ vidurinės mokyklos ELOS komandos
veiklos koordinavimas.
Mokykla įtraukta į europinių mokyklų ELOS tinklą
Respublikinės Olveus programos įgyvendinimo
mokykloje veiklos koordinavimas Metodinė veikla
Nuo 2001 metų 2011
Nuo 2003 m. iki 2013 m.
Nuo 2009 m. iki .2011
Nuo 2011
„Metodinės kūrybinės užduotys specialiųjų ugdymo(si)
poreikių turintiems mokiniams muzikos pamokose „
Stendinis pranešimas „Bendradarbiavimo su tėvais
aspektai „Nemuno“ vidurinėje mokykloje“
Pranešimas respublikinėje konferencijoje „Mano
metodas“- 6 val.
Pranešimas Respublikinėje konferencijoje „Skirtingų
gebėjimų vaikų kūrybiškumo ugdymo patirtis“.
Pranešimas Respublikinėje konferencijoje“ Vokiečių
kalbos mokymosi perspektyvos“- pranešimas
Ankstyvosios kalbos mokymasis pasitelkus judesį ,
dainavimą ir muzikavimą

2012-2013m.Olweus prevencinės programos mokykloje koordinatorė ir
tiriamosios veiklos organizatorė- 2013 m. ŠPPC pažyma
Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos pirmininkė
Kauno miesto muzikos mokytojų metodinės grupės narė
Kauno miesto Specialiojo ugdymo metodinės grupės narė
Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkė
KPKC metodinių darbų paroda „Užduotys gabiems smalsiems ir
visokiems“ 2007 m.
KPKC Metodinių darbų paroda „Geroji patirtis ir novacijos Kauno
miesto ugdymo įstaigose“ 2008 m. balandžio 1-30 d.
KPKC 2008 -05-13 BA-1361
KPKC 2009-04-07 Nr. PA 480
KPKC 2012-03-29 Pranešimas metodinės praktinės konferencijos
leidinyje

Pranešimai – praktikumai pedagogams
1.„Kaip ir kuo matuojama specialiojo ugdymo
ugdomosios veiklos ir darbo organizavimo kokybė
vykdant mokyklos vidaus auditą?“.
2. „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
individualios pažangos sekimo, vertinimo ir
įsivertinimo sistema. Pristatymas, reikšmė ir praktinis
taikymas“.
3. „Parengtų individualių adaptuotų ir modifikuotų
programų tobulinimas, vertinimo instrumentarijus ir
įgyvendinimo lygio lygmens nustatymas“.
4. „Praktinis specialiojo ugdymo veiklos tobulinimo
plano rengimas vadovaujantis vidaus ir išorės audito
išvadomis“.
Kompetencijos tobulinimas kursuose ir
seminaruose 2008-2013m.
Seminaras „Vadovų kompetencijos aplanko rengimo
metodika“.

Kauno miesto mokyklų pedagogams, logopedams, specialiojo ugdymo
komisijų nariams

16-likos Seminarų ciklas „Elos – Europa kaip
mokymosi aplinka mokyklose“:
- „Projektų vadyba ir europiniai švietimo projektai:
projektų valdymas“.
- „Tarpkultūrinė komunikacija Europoje“.
- „Mokymosi visą gyvenimą kompetencija ir jos
vystymas“.
- „Europinės švietimo dimensijos mokykloje“.
- „Europos sąjungos esmė, Institucijos ir veiklos
principai“.
- „Kompetencijos portfelis ir jo rengimas: mokinio ir
mokytojo europinio pilietiškumo kompetencijos

KTU socialinių mokslų fakultetas, edukologijos institutas

Kauno rajono švietimo centras, pažymėjimas Nr. 31761,

portfelis“.
- „Mokykla besimokanti organizacija“.
- „Veiklos tobulinimo tyrimas kaip partnerystė
mokykloje“ - 128 val.
Kursai „Projektinis menedžmentas - europiniai
mokinių mainai“. - 40 val.
Seminaras: - Comenius programos pristatymas
- Europos pažymėjimas ir daugiakalbystės
strategija.
- Pedagogų profesinis tobulėjimas.
- Europass‘o galimybės - 12 val.
Seminaras „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant Bendrojo
lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo,
atnaujinimo ir diegimo strategiją“ -6 val.
„Ugdymo turinio planavimas pagal atnaujintas
bendrąsias programas“- 6 val.
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimas - 60 val.
Seminaras „Mokytojo praktinės veiklos įsivertinimo,
mokyklos tikslų ir vidaus audito išvadų dermė“ - 6 val.
Švietimo organizacijų vadyba -16 val.
Seminaras „Geroji patirtis ir novacijos“6 val.
Seminaras „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų
programų įgyvendinimo organizavimas mokykloje“
-30 val.
„Pedagogų bendradarbiavimo galimybių plėtra, taikant
Norvegų patirtį socialinės tinklaveikos informacinėse
technologijose“- Konferencija: „Žinių visuomenės
iššūkiai e‘Mokymuisi“
Projekto paraiškos pildymas įgyvendinant 2 prioritetą
„Mokymasis visą gyvenimą“. Priemonė Nr. VPI 2.3ŠMM-05K „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo
didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams
ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams- ESFA
seminaras -“ 6 val.
(MTP plius) projekto informacinis seminaras „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti informacines
komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“-6 val.
„Apsirūpinimo informaciniais ir metodikos ištekliais
vadyba“
Dalyvavau Baltijos edukacinių technologijų instituto
nuotolinio mokymosi užduočių kūrimo diegimo ir
išbandymo projekto mokymuose „Mišraus mokymosi
modelio įdiegimas bendrojo ugdymo mokykloje“
Kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072
„Įsivertinimo konsultantų ir švietimo centrų
bendradarbiavimo galimybės“
“ Kūrybinės dirbtuvės“
Seminaras- konferencija „Keliai į integraciją“
Informacinis seminaras „Tyrinėjančių mokyklų
programa“
Metodinėje diena projekto „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II
etapas) Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-009 „Meninio
ugdymo inovacijos ir problemos“.
Kalbos

Slovakija. Sokrates – Comenius 2.2.c
Pažymėjimo Nr. DE-105
ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
ES Leonardo da Vinči programos koordinavimo fondas.

KPKC 2008-02-01 KV-013

KPKC 2008-05-29 Nr. BA -1146
KPKC 2008- 05- 25 VB 1917
KPKC 2008-12- 22 Nr. VB-3496
VDU 2009-04-25 Nr. KP0235
KPKC 2009-05-06 Nr. IP- 370
KPKC 2009- 04-07 Nr.TI-575
NORVAI GRANTS Pažymėjimas- 2NOR-02-052/1VL-169-68
2010-09-16

ESFA seminaras 2010-07-22

Projekto kodas V P-2-2-6MM-02V-01-004. Pažyma -2010-04-130

2011-03-09
Nr. AM-070, KPKC -8val.
Įgyta patirtis ir kompetencijos rengiant užduotis ir naudojant IT
nuotoliniam mokinių ugdymui.
BETI-3 M-N 011350 val. 2011m./2012m

2012- 04-19
KPKC-6 val.
2012-05-10 Nr.-11
Lietuvos Kolpingo Draugija 6 val.
ES Comenius projekto fondas
2012-04-23 ESF konsultacinis seminaras
2012-10-29
Nr. 1151(117) UPC
Lietuvių kalba - gimtoji
Klausymas

Skaitymas

Bendravimas
žodžiu

Vokiečių

vokiečių

vokiečių

Informacijos
pateikimas
žodžiu

Rašymas

vokiečių

vokiečių

Profesinės ir asmeninės savybės

Darbas kompiuteriu
Papildoma informacija

B2

B2

B2

B1

B1

rusų
C1

rusų
C1

rusų
C1

rusų
C1

rusų
B2

Gerai išmanau vadybinį, administracinį, organizacinį darbą.
Sugebu lengvai prisitaikyti ir dirbti įvairioje aplinkoje, su įvairaus
dydžio grupėmis komandoje ir individualiai.
Šios patirties įgijau dirbdama skyriaus vedėja muziejuje ir direktorės
pavaduotoja vidurinėje mokykloje.
Galiu konsultuoti ir/ar vesti seminarus mokyklos įsivertinimo grupių
nariams apie įsivertinimą mokykloje, veiklos tobulinimo planavimą,
apie pažangos pamatavimą, apie duomenų rinkimą, apdorojimą,
interpretavimą, „skaitymą“, jų panaudojimą.
Su didele atsakomybe ir užsidegimu mokau mokyklos bendruomenes
dirbti naudojantis IQESonline.Lietuva
Pasižymiu gerais komunikaciniais sugebėjimais. Esu žingeidi, nuolat
besimokanti, atsakinga, punktuali, komunikabili, aktyvi, išradinga.
ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
2006-06-10 Nr. LT 009610
Esu Kauno miesto pradinių klasių mokiniams skirto renginio, kūrybinio
projekto- konkurso „Žodelis širdelėn“ –autorė ir koordinatorė;
Kauno Vokiečių tautinių mažumų bendrijos „Kulturverband“ choro ir
ansamblio vadovė-9 metai. Kolektyvas yra daugkartinis respublikinių
„Vokiečių bendrijų festivalių“ dalyvis.
Gebu organizuoti ir rengti muzikines programas, dirbu su mokinių ir
senjorų muzikiniais kolektyvais.
Nijolė Mažeikienė

