Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Vytautė Senkovienė

Vytautė Senkovienė
Kaunas
837 353132

DARBO PATIRTIS
nuo 2010-01-15 iki dabar

Direktorė
Kauno lopšelis – darželis „Šilinukas“, Pašilės g. 34, Kaunas, www.silinukas.lt.
▪ Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas: vadovavimas, strateginio plano,
metinių veiklos planų, ugdymo planų rengimas ir jų vykdymas
Veiklos sritis arba ūkio šaka Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

nuo 2007-10-01 iki 2009-12-31

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Kauno „Varpo“ gimnazija, Rytų g. 19, Kaunas.
▪ Pagrindinio/vidurinio ugdymo proceso, veiklos organizavimas, planavimas. Įstaigos priežiūra ir
kontrolė.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Pagrindinis/vidurinis ugdymas

nuo 2006-09-01 iki 2007-09-28

Specialusis pedagogas
„Kauno Juozo Grušo“ meno gimnazija, Šarkuvos g. 30, Kaunas.
▪ Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas, poreikių nustatymas, pokyčių fiksavimas,
įgūdžių lygio nustatymas.Tėvų, vaikų, pedagogų konsultavimas. Korekcinė ugdomoji veikla.
Ugdomosios veiklos organizavimas, vykdymas, planavimas.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Bendras ugdymas

nuo 2004-11-17 iki 2005-08-31

Logopedas
Kauno r. „Vandžiogalos“ gimnazija, Kėdainių g. 30, Vandžiogala, Kauno r.
 Ugdomosios veiklos organizavimas, vykdymas, planavimas. Visapusiškas vaikų kalbos tyrimas,
sutrikimų priežasčių, pobūdžių nustatymas. Tėvų, vaikų, pedagogų konsultavimas.
Veiklos sritis arba ūkio šaka Pagrindinis ugdymas
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2008 -2010

ŠU vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis,
specializacija Švietimo vadyba
Šiauliai, Šiaulių universitetas
▪

2004 - 2008

Įgijau gebėjimų reikalingų dirbant švietimo srityje – analizuoti, konsultuoti, organizuoti, komunikuoti.

ŠU specialiojo pedagogo (logopedo) profesinė kvalifikacija,
bakalauras
Šiauliai, Šiaulių universitetas
▪

Įgijau gebėjimų reikalingų organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių

Kitos kalbos

SUPRATIMAS

anglų

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪

Esu komunikabili, gebu vadovauti, dirbti komandoje, prisiimant atsakomybes, komunikuojant su
grupės nariais siekti bendrų tikslų įgyvendinimo. Tai įgijau dirbdama pavaduotoja gimnazijoje, studijų
metu, kvalifikacijos kėlimo seminaruose bei ruošimosi jiems metu. Gebu lengvai prisitaikyti įvairioje
aplinkoje.

Įgijau gerus vadovavimo gebėjimus:
▪ gebu vadovauti komandai, planų rengimui, priimti sprendimus.
▪ gebu telkti bendruomenę. Suburiu darbo grupes, komandas, koordinuoju jų veiklą. Organizuoju
kolektyvui edukacines išvykas, tobulinimosi seminarus, renginius.
▪ turiu organizacinių gebėjimų vykdyti projektus, paskirstyti narių veiklas, atsakomybes bei
kontroliuoti atsiskaitymą, tai išugdžiau studijų mokymosi metu, seminaruose bei koordinuojant
bendrus projektus su socialiniais partneriais ar kitomis ugdymo įstaigomis.
▪ gebu generuoti naujas idėjas, jų įgyvendinimą.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Įgudęs vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė

▪ gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Word, Excel, Power Point)
▪ ieškoti informacijos duomenų bazėse, ją apdoroti.

Šie gebėjimai išugdyti ruošiantis atsiskaitymams paskaitose, rengiant pristatymus auditorijai darbe,
rašant tiriamuosius bei kursinius, magistrinius baigiamuosius darbus.
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PAPILDOMA INFORMACIJA
Seminarai

Forumas – seminaras

 „Inovatyvios ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų plėtros idejos“, Kauno r. Švietimo centras
2019-11-28, paž. Nr. KP-16078
 „Dokumentų valdymo naujovės ir aktualumas“, KPKC 2019-11-15 paž. Nr. GT-0412
 „Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi“, KPKC 2019-11-07 paž. Nr. VB-2019-0889
 „Svortas+švietimas=21 amžiaus galimybės“, KPKC 2019-03-21, paž. Nr. 0625
 „Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo rengimas“, KPKC 2019-01-18 paž. Nr. AA2019-0011
 „Darbo ir gyvenimo iššūkių įveikimas remiantis kognityvine elgesio terapija“, PRŠC 2018-12-13, paž.
Nr. 3347
 „Įtampa ir stresinės situacijos. Jų prevencija ir valdymas“, PRŠC, 2018-12-11, paž. Nr. 3369
 „Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant netradicinius metodus ir priemones“, KPKC 2017-11-14,
paž. Nr. BE-2017-1631
 „Kūribingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaiguose“, KPKC 2017-05-15, paž. Nr.
ZV0438
 „Pasikeitimai vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus“, KPKC 2017-04-13, paž. Nr. LD-2017-0174
 „Juridinių dokumentų parengimas įgyvendinant valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmpkėjimo įstatymą“, Kauno r. Švietimo centras 2017-02-27, paž. Nr. KP-00752
 „Darbuotojų veiklos vertinimas“, Kauno r. Švietimo centras 2017-02-13, paž. Nr. KP-00411
 „Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas“, KPKC 2016-12-08, paž. Nr. LD-1289
 „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“, KPKC 2018-03-23, pažymėjimas Nr. RG-0256

Konferencijos-kongresai

 Respublikinė konferencija „Mokinio sekmė: galimybės ir iššūkiai“, 2019-12-03, paž. Nr. VDU-SMFPSI-19-2006
 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovacijos vaikų darželyje 2019“, 2019-05-09 paž. Nr.
156
 Kongresas „Olimpinio švietimo kongresas 2017“, 2017-03-30, KPKC 2017-03-30, paž. Nr. LV-0694

Padėkos raštai

 Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos Respublikos seimo nario Gedimino Vasiliausko padėka už
kūrybingumą, bendruomeniškumą, iniciatyvumą, pilietiškumo ugdymą ir „Šeimos šventės“
organizavimą (2018)
 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Centro direktorės padėka už sėkmingą vadybinę veiklą,
nuolatinę inovacijų raišką, efektyvų bendradarbiavimą puoselėjant kultūros vertybes (2017)
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