Gyvenimo aprašymas

LAURA VAITKIENĖ

DARBO PATIRTIS
2019-05-03 – šiuo metu
2018 - 2020
2018 - 2019
2018 - 2018
2007 - 2017
2000 - 2007

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2020-06-16

2007-06-19

2002-06-21

Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“, Klaipėda (Lietuva)
Direktorė
Nacionalinė švietimo agentūra, Vilnius (Lietuva)
Metodininkė - Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė Klaipėdoje
AB „Klaipėdos energija“, Klaipėda (Lietuva)
Personalo inspektorė
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėda (Lietuva)
Anglų k. mokytoja
Darbas privataus kapitalo įmonėse
Pedagoginis darbas
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija“ (anglų k. mokytoja, klasės vadovė)
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija (anglų k. mokytoja, klasės vadovė)

Andragogika

Ugdymo mokslų magistro
kvalifikacinis laipsnis
Klaipėdos universitetas, Tęstinių studijų institutas, Klaipėda (Lietuva)
Įgytos profesionalaus andragogo žinios, gebėjimai, įgūdžiai, nuostatos: ugdomojo
vadovavimo, karjeros savivaldos, andragoginės veiklos technologijų, suaugusiųjų
švietimo kokybės vadybos, laiko vadybos, veiklos tyrimų ir perspektyvos
planavimo
Vadyba ir verslo administravimas, vadyba
Vadybos ir verslo
administravimo bakalauro
kvalifikacinis laipsnis
Klaipėdos universitetas, Klaipėda (Lietuva)
Įgytos detalios teorinės ir praktinės vadybos sirties žinios, gebėjimas jas naudoti
kritiškai suprantant valdymo teorijas ir principus, įgyti įgūdžiai taikyti vadybos
metodus bei priemones nuolat kintančioje aplinkoje. Studijuoti dalykai: darbo
komandose principai, vadyba, vadovo etika, bendravimo pagrindai, ryšiai su
visuomene, personalo valdymas ir kt.
Anglų filologija
Anglų filologijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis
Anglų filologija, Klaipėda (Lietuva)
Įgyta anglų kalbos vartojimo tiek raštu, tiek žodžiu kompetencija bei įgūdžiai,
studijuojant anglų k. fonetiką, leksiką, stilistiką, techninės anglų k. leksiką, anglų k.
vartojimą profesiniame, kultūriniame, ekonominiame kontekste ir kt.
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Kvalifikacija
2019-03-14
2017-10/2018-04

2003-09-09

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus įsakymu pripažinta pedagogo
kvalifikacija
VšĮ „Individualiosios psichologijos institutas“; VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“,
tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams (104 ak. val.). Įgytos tėvystės
įgūdžių programos „Tėvų grupė“ vadovo kompetencijos, Vilnius
Klaipėdos m. sav. Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu suteikta mokytojos
kvalifikacinė kategorija, anglų kalbos mokytoja

Kalbos

Lietuvių k. – gimtoji; anglų k. – labai gerai; rusų k. – labai gerai; vokiečių k. pagrindai
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