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ASMENINĖ INFORMACIJA Sonata Dedūraitė 

 

 

841 52 39 21   

sonata.berzelis@gmail.com 

Lytis Moteris  

Gimimo data 03/07/1982 

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 

DARBO PATIRTIS  
 

NUO 2022-05-09 

IKI ŠIOL 

 

 

 
NUO 2008 – 09 – 01 

 IKI 2022-05-06 

Direktorė 
Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“. Lydos g. 4, Šiauliai. https://berzelis.tavodarzelis.lt/ 
▪ Atsakinga už ugdymo įstaigos veiklos organizaciją, vykdymą ir priežiūrą. 
▪ Vykdo teisės aktuose ir lopšelio-darželio nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Lopšelio-darželio veiklos sritis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas 
 

Ugdymo veiklos stebėsenos skyriaus vedėja 
Šiaulių Didždvario gimnazija. Vilniaus g. 188, Šiauliai. www.didzdvaris.lt 

▪ Atsakinga už gimnazijos strateginį planavimą, veiklos įsivertinimą, projektinę veiklą. 

▪ Europos solidarumo korpuso projektų koordinatorė; savanorių mentorė, atsakinga už asmeninę 
pagalbą, pagalbą mokymosi procese, savanorio/savanorių grupės palydėjimą, integraciją 
Gimnazijos veiklos sritis – bendrojo ugdymo organizavimas 

 

NUO 2021 – 11 – 22 

IKI 2022-05-31  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Šiaulių Techninės kūrybos centras. Stoties g. 11,  Šiauliai. www.siauliaitech.lt 

▪ Atsakinga už kokybiško ugdymo proceso organizavimą, veiklos analizavimą, ugdomojo proceso 
priežiūrą, profesinę ir metodinę pagalbą pedagogams ir kt. 
Centro veiklos sritis – neformaliojo vaikų švietimo organizavimas 

 

NUO 2016 – 04 – 44 

 IKI ŠIOL 

 

 

NUO 2013 – 02 – 14 

 IKI 2013 – 02 – 28 

NUO 2010 – 12- 06  

IKI 2010 – 12 - 07 

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė 
Nacionalinė švietimo agentūra. K. Kalinausko g. 7, Vilnius. https://www.nsa.smm.lt/ 

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo lektorė  
▪ Atsakinga už seminarų „IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti“ vedimą, mokyklų mokymus kaip dirbti su IQESonline Lietuva. 

▪ Atsakinga už konsultavimą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo klausimais, veiklos tobulinimo 
planavimą, pažangos pamatavimą, duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą, analizę, jų 
panaudojimą. 

▪ Atsakinga už mokyklų konsultavimą dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo ryšio 
panaudojimo pamokos tobulinimui. 
Dalyvavimas ES projekte „MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“. 
Dalyvavimas ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių 
sukūrimas)“. 
Agentūros veiklos sritis – bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų veiklos kokybės vertinimas, metodinės 
pagalbos ir rekomendacijų mokykloms bei jų steigėjams dėl mokyklų veiklos kokybės gerinimo 
teikimas. 

 

NUO 2017 – 08 – 01 

 IKI 2020 – 12 – 31   

 

 

Programos „Erasmus+“ jaunimo srities ir programos „Europos solidarumo 
korpusas“ (ESC) konsultantė 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Gedimino pr. 28, 6 aukštas, Vilnius. www.jtba.lt 

▪ Atsakinga už pagalbą jaunimo grupėms, organizacijoms rengiant ir įgyvendinant programų 
„Erasmus+“ jaunimo srities ir ESC projektus. 
Agentūros veiklos sritis – Europos Sąjungos programų, skirtų jaunimui Lietuvoje administravimas ir 
veiklos, susijusios su šių programų įgyvendinimu vykdymas. 

https://berzelis.tavodarzelis.lt/
http://www.didzdvaris.lt/
http://www.siauliaitech.lt/
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NUO 2007 – 09 – 01  

IKI 2008 – 08 – 31 

Projektų vadovė 

Šiaulių Didždvario gimnazija. Vilniaus g. 188, Šiauliai. www.dg.su.lt 

▪ Atsakinga už gimnazijos projektinę veiklą (projektų rengimas, įgyvendinimo koordinavimas, tarpinių 
bei galutinių ataskaitų rengimas) 
Gimnazijos veiklos sritis – bendrojo ugdymo organizavimas 

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJA  

 

NUO 2018 IKI 2020 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas  
Sutrumpinta bakalauro studijų programa  

 

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT – 76001, Šiauliai, Lietuva 

▪ Pagrindiniai dalykai: psichologija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogika 

 

NUO 2005 IKI 2007 Edukologijos magistras (švietimo vadyba)  

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT – 76001, Šiauliai, Lietuva 

▪ Pagrindiniai dalykai: švietimo vadyba, ugdymo kokybės vadyba, edukacinė diagnostika, lyginamoji 
edukologija, organizacijos elgsena, studijos ir turimai, švietimo ekonomika ir finansai, ugdymo(si) 
psichologija, andragogika, vaikystės edukologija, profesinės karjeros ugdymas  

 

NUO 2000 IKI 2005 Pradinio ugdymo pedagogikos ir dailės bakalauras  

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT – 76001, Šiauliai, Lietuva 

▪ Pagrindiniai dalykai: lietuvių kalba, užsienio kalba (anglų), matematika, psichologija, edukologija, 
dailė 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI  

 

GIMTOJI KALBA Lietuvių 
 

 

KITOS KALBOS SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

KLAUSYMAS SKAITYMAS 
BENDRAVIMAS 

ŽODŽIU 
INFORMACIJOS 

PATEIKIMAS ŽODŽIU  

Anglų kalba B2 B2 B2 B2 B2 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Rusų kalba A2 A2 A2 A2 A2 
 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Bendrieji Europos kalbų metmenys Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas. 
 

BENDRAVIMO GEBĖJIMAI Puikus gebėjimas bendrauti bei bendradarbiauti, kurį išsiugdžiau studijų metu rengiant komandines 
užduotis, bei darbo metu organizuojant gimnazijos veiklos stebėjimo skyriaus bei projektines veiklas  

 

ORGANIZACINIAI IR 
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI 

Puikūs tarptautinio bendravimo, projektų organizavimo, valdymo bei vadovavimo komandai įgūdžiai. 
Seminarų vedimo bei mokymų organizavimo patirtis 

 

DARBO KOMPIUTERIU 
GEBĖJIMAI 

Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ programomis – Word, Excel, Power Point. Moku naudotis 
Zoom ir Microsoft Teams programomis. Sugebu greitai naudotis internetu, žinau duomenų bazes 
reikiamai informacijai rasti 

 

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS B kategorija 
 

PUBLIKACIJOS 

 

Straipsnis „Youthpass metodikos naudojimas mokymosi įsivertinimui“. Mokymosi kelionė su 
Youthpass. Leidinys, 2018. 
 

Straipsnis „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formos“. Informacinės technologijos 
ugdymo procese. Mokytojo knyga, 2012. Sėkminga mokyklų bendruomenių 
bendradarbiavimo patirtis. 
 

ES SF PROJEKTAS „Bendravimas – vertybė. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo 
formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus. CD, 
Kaunas, 2011. 
 

Veiklos įsivertinimas ir strateginis planavimas – prielaida ugdymo kokybei tobulinti.  
Žingsniai link veiksmingo planavimo. Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos, Vilnius, 
2010. 

http://www.dg.su.lt/
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SKAITYTI PRANEŠIMAI 2022-02-11 Pranešimas „Erasmus+ programos jaunimo srities ir Europos solidarumo korpuso 
projektų įgyvendinimo galimybės švietimo įstaigoms. Didždvario gimnazijos patirtis vykdant 
tarptautinius projektus“. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro konferencijoje „Projektų teikimo 
galimybės švietimo srityje“. Dalyviai – Šiaulių miesto švietimo įstaigų atstovai.  

 
2021-06-08 Pranešimas „Europos solidarumo korpusas (ESK) švietime“. Šiaulių Romuvos gimnazijos 
šalies mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Įgalinanti partnerystė“. Dalyviai – švietimo įstaigų 
atstovai. 

 

2020-12-10 Pranešimas „Projektinė veikla „Svajonių miestas“. Šiaulių Techninės kūrybos centro 
respublikinėje nuotolinėje konferencijoje“ EDSTART Šiauliai“. Dalyviai – švietimo įstaigų atstovai. 
 

2020-11-27 Pranešimas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas tarptautinės 
savanorystės veiklomis“ Šiaulių universiteto XIII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokytojų 
ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. Dalyviai – švietimo įstaigų atstovai. 

 

2020-10-21 Pranešimas „Projects for Voluntaring in reality. Practical practices on involving long-term 
volunteers in the school‘s environment“. Kroatijos Nacionalinės agentūros tarptautiniuose mokymų 
kursuose „Let‘s volunteer“. Dalyviai – nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų atstovai iš ES šalių 
ir ES kaimyninių šalių. 

 
2020-06-17 Pranešimas „Europos solidarumo korpuso programos Solidarumo projektų įgyvendinimas 
bendruomenėje“. Šiaulių profesinio rengimo centre. Dalyviai – Šiaulių miesto savivaldybės atstovai, 
nevyriausybinių organizacijų atstovai, jaunimas. 
 

2009-11-05 Pranešimas „Nauja gimnazijos valdymo struktūra – prielaida pamokos kokybei 
tobulinti“ Šiaulių m. švietimo skyrius. Dalyviai – mokyklų vadovai. 

  

VESTI SEMINARAI, MOKYMAI 2021-10-26-30 Projekto „Future of education – education of future“ dalyviams mokymai. Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje. Dalyviai – Čekijos nevyriausybinių organizacijų jaunimo darbuotojai, švietimo 
įstaigų atstovai, Didždvario gimnazijos mokytojai. 
 

2021-09-29-2021-10-01 Projekto „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“ seminaras 
„Life and practice of formal education at high schools“. Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Dalyviai – 
Slovakijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės nevyriausybinių organizacijų jaunimo darbuotojai, švietimo 
įstaigų atstovai, Didždvario gimnazijos mokytojai. 
 

2019-08-29, 2019-02-20, 2019-01-31 Projekto „Volunteering for Solidarity Education“ vykdytojams 
mokymai „Savanorystė Europos solidarumo korpuse“. Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Dalyviai – 
savanorių mentoriai ir tutoriai. 
 

2014-11-25 seminaras IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti. 
Kolegialus grįžtamasis ryšys. Plungės raj. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai. 
 

2014-11-27 seminaras IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti. 
Kolegialus grįžtamasis ryšys. Mažeikių raj. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai. 
 

2014-12-02 seminaras IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti. 
Kolegialus grįžtamasis ryšys. Joniškio raj. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai. 
 

2013-04-26 seminaras IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti 
ir tobulinti. Šiaulių raj. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai. 
 

2013-02-28 seminaras IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti 
ir tobulinti. Šiaulių raj. Kuršėnų švietimo centre. Dalyviai – mokyklų atstovai. 
 

2013-02-14 seminaras IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti 
ir tobulinti. Šiaulių m. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų atstovai. 
 
2010-12-07 seminaras Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos. 
Kretingos raj. pedagogų švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai. 
 

2010-12-06 seminaras Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos. 
Plungės raj. Suaugusiųjų švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai. 
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KOORDINUOTI PROJEKTAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. Europos solidarumo korpuso programos projektai 2021-1-LT02-ESC51-VTJ-
000037459, 2021-2-LT02-ESC51-VTJ-000044912. Projekto koordinatorė – veiklos 
įgyvendinimo organizavimas 13 priimančių organizacijų: Šiaulių Didždvario gimnazijos Radijo 
klubas, Šiaulių „Dermės“ mokykla, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atviras 
jaunimo centras, Viešoji įstaiga „Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija“ (Aukšelkėje ir 
Bubiuose), Šiaulių Techninės kūrybos centras, Panevėžio l. d. „Vaivorykštė“, Tauragės l. d. 
„Ąžuoliukas“, Šiaulių l. d. „Dainelė“, Šiaulių l. d. „Varpelis“, Šiaulių r. Kužių mokykla, Šiaulių r. 
Dubysos aukštupio mokykla (Kurtuvėnų, Aukštelkės, Bubių ikimokyklinio ugdymo grupėse). 
 

2020-2021m. 
Europos solidarumo korpuso programos projektas „Volunteering for Solidarity Education“. 
Projekto koordinatorė – veiklos įgyvendinimo organizavimas 13 priimančių organizacijų. 
 

Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių projekto „FabLab SchoolNet: STEAM 
education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies“. Projekto koordinatorė. 
Erasmus+ programos Jaunimo mainų projekto „Connect. Discover. Create.“ Projekto 
koordinatorė. 
 

2019-2020 m. Erasmus+ jaunimo mainų projektas „Connect. Discover. Create“. Projekto 
koordinatorė, jaunimo mainų Sakartvele ir Lietuvoje organizatorė. 
 

2019 m. 
Europos solidarumo korpuso programos projektas „Volunteering for Solidarity Education“. 
Projekto koordinatorė – veiklos įgyvendinimo organizavimas 13 priimančių organizacijų. 
 

Erasmus+ programos tarptautinės savanorystės projektai „Naujos galimybės-3“ ir „Be Radio 
active 7“. Projektų koordinatorė, Radijo projekto savanorių mentorė. 
Gabių vaikų vasaros poilsio stovykla „Mokslo virusas 4“. Projekto koordinatorė, stovyklos 
vadovė. 
 

Vaikų vasaros užimtumo programa „STE(A)M stovykla „Eureka“, 2019. Programos 
koordinatorė. 
 

2018 m. 
Europos savanorių tarnybos (EST) projektas „Be Radio - Active 6“. Projekto koordinatorė, 
savanorių mentorė. 
EST projektas „New possibilities-2“. Projekto koordinatorė. 
EST projektas „Discoveries, Explorations & Creations in a Kindergarten (DECK)“. Projekto 
koordinatorė. 
Vaikų vasaros užimtumo programa „Susitikime Šiauliuose! (Let's meet in Siauliai!)“. 
Programos koordinatorė, stovyklos vadovė. 
Vaikų vasaros užimtumo programa „STE(A)M stovykla „Eureka“. Programos koordinatorė. 
 

2017 m. 
Europos savanorių tarnybos (EST) projektas „Be Radio - Active 5“. Projekto koordinatorė, 
savanorių mentorė 
EST projektas „New possibilities“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė 
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas „Galvok globaliai, veik lokaliai 2“ 
Jaunimo iniciatyva „Būk savanoris – keisk pasaulį 4“ 
Gabių vaikų vasaros poilsio stovykla „Mokslo virusas 3“. Projekto koordinatorė, stovyklos 
vadovė. 
 

2016 m. 
EST projektas „Be Radio - Active 4“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė 
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas „Galvok globaliai, veik lokaliai“ 
Jaunimo iniciatyva „Būk savanoris – keisk pasaulį 3“ 
Gabių vaikų vasaros poilsio stovykla „Mokslo virusas 2“. Projekto koordinatorė, stovyklos 
vadovė. 
 

2015 m. 
EST projektas „Be Radio - Active 3“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė 
Jaunimo iniciatyva „Būk savanoris – keisk pasaulį 2“ 
Trumpalaikė programa „Gabus Šiaulių jaunimas – miesto ateitis“ 
Gabių vaikų vasaros poilsio stovykla „Mokslo virusas“. Projekto koordinatorė, stovyklos 
vadovė. 
 

2014 m. 
EST projektas „Be Radio - Active 2“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė. 
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                                             TĘSINYS 

KOORDINUOTI PROJEKTAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZUOTI MOKYMAI 

 

 

 

 

 

 
 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
DATA, PAŽYMĖJIMO NUMERIS 

DALYVAUTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunimo iniciatyva „Būk savanoris – keisk pasaulį“. 
Trumpalaikė programa „Gabus Šiaulių jaunimas – miesto ateitis“. 
Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Youth Journalism for Europe“. 
 

2013 m. 
ETS projektas „Be Radio-Active“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė. 
ETS trumpalaikis projektas „Reach out“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė. 
 

2010 – 2012 m.  
EST projektai „YOTA“. Projektų koordinatorė, savanorių mentorė. 
EST trumpalaikis projektas „WHY NOT“. Projekto koordinatorė, savanorių mentorė. 
 
2010 – 2012 m. 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo 
metodų kūrimas ir diegimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšų finansuojami projektai: 

▪ „Tarptautinio Bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos 
švietimo kontekste“ – projekto vykdytoja Šiaulių Didždvario gimnazijoje. 

▪ „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ – projekto koordinatorė Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje. 

▪ „BENDRAVIMAS-VERTYBĖ. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant 
vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“ – projekto vykdytoja Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje. 
 

2010 m. 
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir 
regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų 
stiprinimas“ paprojekčio „Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų kompetencijų didinimas įgyvendinant 
TBDP“ vadovė 
 

2012 m. UPC įgyvendinto projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant 
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ suaugusiųjų mokymai pagal modulius 
Jurbarko r. ir Šiaulių m. savivaldybėse. (Jurbarko r. savivaldybėje 3 moduliai po 40 akad. val., 
Šiaulių m. savivaldybėje 2 moduliai po 40 akad. val.). 
 

2011 m. UPC įgyvendinto projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant 
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ suaugusiųjų mokymai pagal 15 
modulių Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. Šiaulių m. ir Panevėžio m. savivaldybėse 
(kiekvienoje savivaldybėje po 5 modulius po 40 akad. val.). 
 
 

2021-03-03, Nr. (1.32.)V10-19723, 4 akad. val. nuotolinis seminaras „Kaip „parduoti“ švietimo 
idėją?“ Vadovų sesija. (Akredituota programa „Ugdymo įvairovė švietimo įstaigose” Nr. 211000525) 
 

2021-03-03, Nr. (1.32.)V10-19725, 5 akad. val. švietimo konferencija „Emocine branda. Tikslai ir 
iššūkiai“ Vadovų sesija. (Akredituota programa „Ugdymo įvairovė švietimo įstaigose” Nr. 211000525) 
 

2021-02-28, Nr. 38041, 40 akad. val. nuotoliniai mokymai „Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų 
vadovavimo ir lyderystės kompetencijų gilinimas“ 
 

2021-02-16, Nr. 36199 8, akad. val. nuotoliniai mokymai „Psichologinis ir fizinis atsinaujinimas“ 
 

2021-02-16, Nr. 36683, 17 akad. val. nuotoliniai mokymai „Socialaus elgesio ugdymas darželyje“ 
 

2021-02-15, Nr. 36581, 7 akad. val. nuotoliniai mokymai „Praktinė ikimokyklinio ugdymo konferencija 
„Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai" 
 

2021-02-14, Nr. 36485, 45 akad. val. nuotoliniai mokymai „Socialinės ir emocinės vaiko gerovės 
didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 
 

2021-01-24, Nr. 34020, 8 akad. val. nuotoliniai mokymai „Personalo strategija, kuri „sulaiko“ talentus“ 
 

2021-01-18, Nr. 33322, 4 akad. val. nuotoliniai mokymai „Darbuotojų atranka. Praktiniai įgūdžių 
patikrinimai“ 
 

2021-01-18, Nr. 33305, 4 akad. val. nuotoliniai mokymai „Mobingo scenarijai ir prevencija“ 
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2020-11-25-27, 2020-12-14-16, 48 akad. val. mokymai „Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų 
mokymai“ 
 

2020-11-02-16, SALTO-YOUTH organizuoti nuotoliniai kursai „Mental health in volunteering projects“ 
 

2020-03-04, Nr. ŠIA.P08 16 val. mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 
mokymosi planavimas“ 
 

2020-01-17-18, JTBA regioninių konsultantų tinklo susitikimas 
 

2019-12-23, Nr. (1.18)V4-1367213672, 3 akad. val. teorinio darbo, 1 akad. val. praktinio 
darbo kvalifikacijos tobulinimo programa „Savanorystė mūsų mieste“ 
 

2019-08-18-20 JTBA regioninių konsultantų tinklo susitikimas 
 

2019-05-30-31 Europos solidarumo korpuso programos projektų koordinuojančių 
organizacijų susitikimas 
 

2019-03-11-18 Mokymai „ESC to Reality: QualiCaucasus“, Rustavi (Sakartvelas) 
 

2018-09-15-22 Mokymai „Inspiring New Thinking“, Sliema (Malta) 
 

2018-08-29 Europos solidarumo korpuso naujovių pristatymo renginys 
 

2018-08-17-19 JTBA regioninių konsultantų tinklo susitikimas 
 

2018-02-01-03 Metinis JTBA regioninių konsultantų tinklo susitikimas 
 

2016-12-01-02 EST (Europos savanorių tarnybos) koordinuojančių organizacijų susitikimas 
 

2015-09-17-18 EST (Europos savanorių tarnybos) koordinuojančių organizacijų susitikimas 
 

2013-03-07, Youthpass. Įsivertinimo seminaras „Europos savanorių tarnybos organizacijoms“ 
 

2013-01-24, Nr. 003675. 6 val. seminaras „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir 
tobulinti (IQES online Lietuva) 
 

2012-11-27-29, Nr. 13518. 24 val. IQES konsultantų mokymai (I-oje dalyje) 
 

2012-10-26, Nr. 440. Konferencija „Bendravimas – vertybė“ 
 

2012-09-05 – 10-08, Nr. 31. 40 val. mokymai „Teisinis raštingumas Šiaulių miesto 
savivaldybėje“ 
 

2012-03-28, Nr. 68387. 6 val. seminaras „Švietimo centrų ir įsivertinimo konsultantų 
bendradarbiavimo galimybės“ 
 

2012-03-08-09, Youthpass. Įsivertinimo seminaras „Europos savanorių tarnybos 
organizacijoms“ 
 

2011-12-13, Nr. 002761. 6 val. seminaras „Įsivertinimo procesas ir jo veiksmingumas“ 
 

2011-06-29-30, Nr. 273. seminaras „IKT taikymas įgyvendinant vertybinių nuostatų 
formavimo scenarijus mokyklos bendruomenės bendradarbiavimui skatinti“ 
 

2011-06-23, Nr. 002469. 12 val. seminaras „Planų įgyvendinimo efektyvumo tyrimo 
instrumentas. Instrumento analizė“ 
 

2011-05-19, Nr. 252. seminaras „Vertybinių nuostatų diegimo scenarijus panaudojant 
informacinių komunikacinių technologijų priemones. IKT vadyba ir administravimas“ 
 

2011-02-28, Nr. 128. konferencija „Vertybinių nuostatų formavimo patirtis Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose“ 
 

2010-12-03, Nr. 002056. 6 val. seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo aktualijos“ 
 

2010-11-17, Nr. 002027. 8 val. seminaras „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo 
instrumentų kūrimas ir diegimas“ 
 

2010-10-13-16, Youthpass. Mokymai naujoms organizacijoms „European Voluntary Service“ 
 



  Gyvenimo aprašymas  Sonata Dedūraitė 

  © Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 7 / 7 

                                             TĘSINYS 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-09-29-30, Nr. BA-1256. 12 val. IV seminaras „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“ 
 

2010-09-21, Nr. 1.3-179. konferencija „Tarptautinio Bakalaureato diplomo programos galimybės 
motyvuojant vaikus mokytis ir tęsti studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose“ 
 

2010-09-17, Nr. 001892. 8 val. seminaras „Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo 
ugdyme ir mokyklos vadybos procese vertinimas“ 
 
2010-06-18, Nr. 1.3-319. 72 val. anglų kalbos tobulinimo kursuose pagal projektą „Šiaulių Didždvario 
gimnazijos mokytojų kompetencijų didinimas įgyvendinant TBDP“ 
 
2010-04-23-24, Nr. BA-900. 14 val. III seminaras „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“ 
 

2010-04-16-17, Nr. BA-805. 14 val. seminaras „Savęs vertinimo organizavimas įgyvendinant projektą 
„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ 
 

2010-02-04-06/19-20, Nr. BA-373. 38 val. II seminaras „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų 
rengimas 
 

2010-01-08-12, Youthpass. Mokymai „Jaunimo mainų organizatoriams“ 
 

2009-12-28-30, Nr. BA-1554. 18 val. I seminaras „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“ 
 

2009-12-02, Nr. BA-1554. 18 val. Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programos seminarai 
„Vaiko gerovės komandos formavimas“, „Stebėsenos poskyrio veiklos modelis mokykloje“  
 

2009-11-12-13, Nr. 001378. Seminaras „Apie veiksmingą švietimo planavimą, planų sąsajas ir dermę, 
įvairias lygiais“ 
 

2009-10-26, Nr. SD-726. Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ 4 val. informacinis seminaras 
 

2009-05-19-20, Nr. VPK0520-SMA012. Seminaras „Organizacijos strategija ir kultūra“ 
 

2009-03-12-13, Nr. 000988. 12 val. seminaras „Mokyklos planavimo rekomendacijų 
rengimas. Strateginis žvilgsnis į strategiją“ 
 

2008-12-20, Nr. MS-00229. Projekto „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. 
programa“ 12 val. seminarai „mokyklos veiklos planavimas: principai ir organizavimas“, 
„Ugdymo kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklos mokykloje organizavimas“ 

 

2008-04-24-25, Nr. 114. Kvalifikacijos tobulinimo 12 val. seminaras „Projektų rengimas ir 
valdymas“ 

 

2007-12-17, Nr. MS-00048. Projekto „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. 
programa“ seminaras kartu su darbo grupe parengtas „Mokyklos vidaus struktūros ir valdymo 
pertvarkymo projektas“ 
 

2007-06-14-27, Nr.301070. Projekto „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. 
programa“ 40 val. seminaras „Kompiuterinio raštingumo technologiniai pagrindai“ 

 
 


