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Europass  

Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Indrė Markevičienė 

Adresas(-ai) Nepriklausomybės g. 60-28, Vilkaviškis LT-70183 

Telefonas(-ai) 8 652 93105   

El. paštas(-ai)    indre.markevicienee@gmail.com  
  

Pilietybė Lietuvė 
  

Gimimo data 1983-07-08 
  

Lytis Moteris 
  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2009 m. iki šiol 

Profesija arba pareigos Anglų kalbos ir etikos 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 2016 m. iki šiol 

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 
 

Švietimo ir ugdymo proceso organizavimas, ugdymo rezultatų stebėjimas, analizavimas. Esu 
atsakinga už pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių veiklą, logopedo, 
spec. pedagogo, soc. pedagogo, mokytojo padėjėjo darbą, Mokinių tarybos veiklą, bibliotekos, 
informacinio centro darbą. Organizuoju dviratininkų egzaminus, vadovauju vaiko gerovės komisijai, 
prižiūriu el. dienyną, pildau pedagoginių darbuotojų žiniaraščius, sudarau darbo grafikus. 
 

Datos Nuo 2018 m. iki šiol 

Profesija arba pareigos Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintoja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas   NMVA 
  

Išsilavinimas  
  

Datos   2013 – 2015 m. 

Kvalifikacija Švietimo lyderystė, vadybos magistras 

Įstaiga, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas  
 

Datos 2011 – 2013m. 

Kvalifikacija  Anglų filologijos bakalauro laipsnis 

Įstaiga, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

 

Šiaulių universitetas 
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Datos  2001 – 2011m. 

Kvalifikacija Edukologijos bakalauro laipsnis, etikos mokytojo kvalifikacija 

Įstaiga, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba 
LLietuvių kalba  

  

Kita kalba(-os) Anglų ir rusų  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

 Anglų kalba  C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

Rusų kalba  B
1 

Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 Esu komunikabili, bendradarbiaujanti, sąžininga ir atsakinga.  

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 Gebu dirbti komandoje, organizuoti veiklą, suburti komandas ir darbo grupes. 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

„Microsoft Office™“ programos (Word, Excel, PowerPoint), virtualios mokymosi aplinkos (Moodle, 
Edmodo). 

  

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos Lankau linijinius ir liaudies šokių užsiėmimus. 
  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 
 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt

