
  
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 

 

Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Rima Miknaitienė 

Adresas(-ai)    Rausvės g. 13, Gižų k., Vilkaviškio r.  

Telefonas(-ai)    8 (685) 83066   

El. paštas(-ai) pavaduotoja@gizai.vilkaviskis.lm.lt 
  

Pilietybė Lietuvė  
  

Gimimo data 1959-12-18 

Lytis Mot. 
  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 1983 m. iki dabar 

Profesija arba pareigos Rusų kalbos mokytoja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras 
Birutės g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdomosios veiklos pamokose planavimas, organizavimas, vedimas. Renginių bei ekskursijų 
organizavimas, bendravimas su tėvais. 

  

Datos Nuo 1989 m. iki dabar 

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras 
Birutės g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdomojo proceso kokybės ir pedagoginė priežiūra, ugdymo plano rengimas, profesinės pagalbos teikimas, 
konsultavimas ir informavimas, švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojančių dokumentų 
įgyvendinimas, veiklos kokybės įsivertinimas, neformaliojo švietimo priežiūra, edukacinių erdvių kūrimas, tėvų 
švietimas ir informavimas, metodinių grupių veiklos,  konsultavimas ir informavimas mokinių karjeros 
klausimais 

Išsilavinimas  
  

Datos 1983 m. 

Kvalifikacija Rusų kalbos mokytoja 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

   Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Gimtoji kalba (-os) Lietuvių kalba 

Kitos kalbos Rusų ir vokiečių 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Rusų kalba  C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas  C1 Įgudęs vartotojas  B2 Įgudęs vartotojas  B2 Įgudęs vartotojas  

Vokiečių kalba  B2  
Pažengęs 
vartotojas 

B2  
Pažengęs 
vartotojas  

B1  
Pažengęs 
vartotojas  

B1 
Pažengęs 
vartotojas  

B1 
Pažengęs 
vartotojas  

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

mailto:pavaduotoja@gizai.vilkaviskis.lm.lt
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt


  
 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Komandos dvasios pojūtis, puikūs bendravimo įgūdžiai, komunikabilumas, sąžiningumas, atsakomybė, 
pilietiškumas, bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi. 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Komandinio darbo gebėjimai; atsakomybė, atskaitomybė. 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbas su duomenų bazėmis 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbas su Microsoft Office programomis (Word (nuolat), Excel (nuolat), PowerPoint (nuolat), Access, 
Publisher), virtualios mokymosi aplinkos (Moodle).  Kasdieninis darbas, naudojant internetą ir el. paštą. 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Kūrybiškumas, originalumas, iniciatyvumas, idėjų generavimas, susitelkimas kokybiškam darbo atlikimui, 
bendruomeniškumas. 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 
  

 


