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ASMENINĖ INFORMACIJA LIGITA VISOCKIENĖ  
 

          867393841 

 direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt 

 

 

 
DARBO PATIRTIS 

  

                   
2020 – iki šiol Direktorė 

   Vilniaus Baltupių progimnazija, Didlaukio g. 23, Vilnius, 08319  
 

2017 – iki šiol       Išorės vertintoja 
    Nacionalinė švietimo agentūra, M. Katkaus g. 44, Vilnius, 09217 
    Mokyklų vertinimas, pamokų stebėjimas, ataskaitų rengimas 
 
  2021 – iki šiol       Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė  

Nacionalinė švietimo agentūra, M. Katkaus g. 44, Vilnius, 09217 
    Mokyklų konsultavimas  
 
 

2000 – 2020        Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija, Mokyklos sk. 4, Skaudvilė 
Pamokų vedimas, neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimas, darbas su klase, tėvais, 
dalyvavimas darbo grupėse, renginių organizavimas, bendradarbiavimas su kolegomis, 
socialiniais partneriais ir kt. 
Atsakinga už ugdymo plano sudarymą ir vykdymą, ugdymo proceso organizavimą 5-8,  I-IV 
gimnazijos klasėse, tvarkaraščių sudarymą, metodinę veiklą, vidaus veiklos įsivertinimą ir 
darbą su IQES online platforma, egzaminų organizavimą ir darbą su duomenų perdavimo 
sistema KELTAS, ataskaitų SVIS sistemoje teikimą, pažangumo analizę, diagnostinių, NMPP  
organizavimą ir analizę, metinio veiklos plano sudarymą, strateginio plano rengimą, ugdymą 
karjerai, kvalifikacijos kėlimo, švietimo politikos įgyvendinimą ir kt. 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

      

2013 – 2015 Šiaulių Universitetas. Humanitarinių mokslų (lietuvių filologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

 
 

2012 – 2013 
 

Šiaulių Universitetas. Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo pedagogo pažymėjimas 
 

2000 – 2002 Šiaulių Universitetas. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis                                                                    
(specializacija – švietimo vadyba) 
 

1996 – 2000 Šiaulių Universitetas. Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
pradinių klasių mokytojo kvalifikacija 
 

1989 – 1993 Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija 
 

1995 – 2000 

 

 

 

 

1991 – 1993 

 

Mokytoja 

Tauragės r. Skaudvilės vidurinė mokykla, Mokyklos sk. 4, Skaudvilė 
Pamokų vedimas, neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimas, darbas su klase, tėvais, 
dalyvavimas darbo grupėse, renginių organizavimas, bendradarbiavimas su kolegomis, 
socialiniais partneriais ir kt. 
 
Mokytoja 
Tauragės r. Batakių vidurinė mokykla 
Pamokų vedimas, neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimas, darbas su klase, tėvais, 
dalyvavimas darbo grupėse, renginių organizavimas, bendradarbiavimas su kolegomis, 
socialiniais partneriais ir kt. 

 



   Gyvenimo aprašymas  Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)  

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 2 / 3  

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba – puikiai 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų k. B2 B2 B2 B2 B2 

 Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo pedagogo pažymėjimas (B2) 

Pradinių klasių mokytojų užsienio (anglų) kalbos mokymai (B2 lygiu) 

Rusų k. gerai gerai gerai gerai  

 Lygmuo nenustatytas 

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

Bendravimo gebėjimai gebu bendrauti ir bendradarbiauti, rengiu ir sakau viešąsias kalbas 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ gebu vadovauti komandai, bendruomenei 

▪ gebu organizuoti organizacijos veiklą, burti komandas, mokytojus, bendruomenę bendroms veikloms 
(mokymams, šventėms ir t. t.) 

Kiti gebėjimai ▪ geri veiklos vertinimo ir įsivertinimo įgūdžiai (vykdau vidaus ir išorės vertinimą mokyklose) 

▪ geri planavimo įgūdžiai (rengiu metinius, strateginius ir kt. planus organizacijoje) 

▪ gebu telkti bendruomenę, palaikyti ir motyvuoti 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 

 
Skaitmeninė kompetencija – Įsivertinimo lentelė    
ECDL START 
„Microsoft Multiple Mouse technologijos naudojimo mokymai“ 
„Kompiuterinio raštingumo mokymai“ 
„Kompiuterinio raštingumo mokymai“ (edukologinė dalis)“  

 

▪ gerai rašau, redaguoju (įgijau lietuvių filologijos diplomą, redaguoju straipsnius, išorės vertinimo 
ataskaitas, rengiu kalbas, redaguoju dokumentus)  

▪ gerai dirbu su duomenų bazėmis (SVIS, KELTAS, IQES online, Pedagogų registras, Mokinių 
registras, TAMO dienynas, „Mano dienynas“,  STEKAS ir kt.) 

▪ gerai išmanau darbą su biuro programine įranga ( Internet Explorer, MS Office (Word, Excel, Power 
Point), MS Outlook  

▪ Zoom, Google Clasroom, Teams platformų naudojimas 

▪ Skaitmeninių išteklių naudojimas: EDUKA, SMP, Google Suite ir kt.  
 

Kiti gebėjimai Dainavimas, grojimas – mokiausi muzikos mokykloje 

Vairuotojo pažymėjimas B 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 

 

Projektai 

Konferencijos 

Seminarai 

Narystės 

Kursai 

 

 

2018 - 2020 m. dalyvavimas Lyderių laikas 3 Tauragės kūrybinėje komandoje. Pokyčių projekto 
„Penktokai be namų darbų įgyvendinimas mokykloje ir rajone“ 
 

LL3 mokymai ir veikla: 
Konferencija mokytojams. Projekto „VAIKUI“ pristatymas 
Penktokų forumas 
Seminaras „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“ 
 

Stažuotės:  
2019 m. 2 d. Prienų r. savivaldybėje „Nuo atsakomybės link savarankiškumo: susitarimai siekiant 
mokinio pažangos“ 
2019 m. 7 d. Suomijoje-Estijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių 
mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ 
2019 m. 8 val. Šiaulių Didždvario gimnazijoje „Bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės“ 
2017 - 2018 m. 125 val. programa „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio 
vertinimo išorės vertintojų rengimas“ 
2019 m. 15 val. seminaras „Išorinio vertinimo naujovės: rizikos vertinimas“ 
2018 - 2019 30 val. Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“ 
2017 m. „Grįžtamasis ryšys ir kaip jį organizuoti“ 
2015 m. „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės  įsivertinimo rodikliai“ 
2018 - 2019 m. 24 val. „Pedagogų emocinio intelekto ugdymas“ 
2018 m. „Edukacinių aplinkų panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos švietimo įstaigos 
 

Nuotoliniai mokymai: 
2012 m. „Streso valdymas – savęs išsaugojimas efektyviam gyvenimui“ 
2012 m. „Suaugusių švietimas ir jo subtilybės“ 
2017 m. „Individuali mokinio pažanga, vertinimo kriterijai“. Virtualus seminaras „Pasiruošimas mokslo 
metų pabaigai ir atnaujintos trimestrų/pusmečių skilties pristatymas“. Virtualus seminaras „Saugaus 
prisijungimo prie TAMO el. dienyno ir atnaujinto tvarkaraščio lango pristatymas“ 
2018 - 2019 m. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklų 
įsivertinimas ir pažanga“ ir kt. 
Virtualus seminaras „Kodėl svarbus dienyno saugumas? Dažniausios klaidos ir kaip jų išvengti“ 
 

Viešieji svarstymai: 

2014 m. „Geros mokyklos koncepcija“ 
2015 m. „Mokinių pasiekimų gerinimas: ką galime padaryti?“ 
Respublikinio renginio organizavimas: 
2017 m. „Universali muzikos kalba“ – Europos dienai 
2018 m. Europos kalbų dienos protmūšis“ 
Dalyvavimas projektuose: 
2016 - 2017 m. MENTEP 
2018 - 2019 m. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 
2018 - 2019 m. Olympis, Kalbų kengūra 
 

Dalyvavimas konferencijoje: 
2018 m. „Nuo geros geresnės link...“ „Asmeninės pažangos matavimas ir emocinės saugos 
mokyklose kūrimas“. Skaitytas pranešimas „VIP sistema Skaudvilės gimnazijoje. Mokinių asmeninės 
pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka Tauragės r. Skaudvilės gimnazijoje“ 
2018 m. skaitytas pranešimas „Šiuolaikinė pamoka“ 
2019 m. skaitytas pranešimas „Įrankiai pažangai mokykloje“ 
 

Kiti seminarai: 
2020 m. sausio 14 d. „Psichologinis atsparumas ir iššūkiai. Dialogas ir susitarimai“ 
2020 m. vasario 26 d. „Priešgaisrinės saugos pažymėjimas“ (V-2020-PS-N-3/4) 
2020 m. kovo 4 d. gautas VDI darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių tikrinimo pažymėjimas 
(Ind. Nr. 10886) 
2020 m. rugpjūčio 25 d. „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas ugdymo procese“ 
2020 m. rugpjūčio 28 d. – 2021 m. balandžio 7 d. „Į mokymosi sėkmę orientuotas mokymosi 
organizavimas“. 
Vilniaus UTA komandos narė (2021 m.) 
Vilniaus miesto savivaldybės nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos narė (2020 m., 2021 m.) 


