
 

 

MOKYKLOS VADOVĖS  

JOVITOS PONOMARIOVIENĖS 

 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

 

DARBO PATIRTIS 

 

2018-03-05 

iki dabar 

VšĮ Vilniaus inžinerijos ir 

technologijų licėjus 

Mokyklos vadovė 

2013-08-26  –   

2018-03-04 

Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjus 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pradinių klasių inžinerijos mokytoja   

2004-07-01 – 

2013-08-25 

Vilniaus m. savivaldybės 

administracija, Švietimo, 

kultūros ir sporto departamento 

Švietimo skyrius 

Vyriausioji specialistė.  Kuruojamos 

sritys -  pradinis ir specialusis ugdymas 

1999-09-01 – 

2004-06-30 

Juodšilių „Šilo“ vidurinė 

mokykla 

Pradinių klasių mokytoja 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

Šiaulių universitetas, 1995-1999 m. Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis, pradinių klasių mokytojo ir 

ikimokyklinių įstaigų pedagogo kvalifikacija 

Šiaulių universitetas, 1999-2001 m. Socialinių mokslų (edukologijos) magistro 

kvalifikacinis laipsnis, pradinių klasių mokytojo 

kvalifikacija 

 

KVALIFIKACIJA 

 

II vadybos kvalifikacinė kategorija   

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

2018 m.  

Stendinis pranešimas „STEAM gebėjimų ugdymo galimybės ir patirtys 

ikimokyklinio ugdymo procese“ mokslinėje konferencijoje „Pasaulis vaikui: 

ugdymo realijos ir perspektyvos“ 

2018 m.  Darbo stebėjimas Turkijos mokyklose 

2017 m. Stažuotė Suomijoje „Informatika pradiniame ugdyme“ 

2017 m. 
Darbo stebėjimas Ispanijos Madrido privačioje „Colegio San Ramón y San 

Antonio“ mokykloje 

2017 m. 
Darbo stebėjimas Rumunijos Oradeo miesto licėjuje „Liceul Teoretic 

Lucian Blaga“ 

2017 m. Parodoje „Mokykla 2017“ pasidalinau patirtimi su Lietuvos mokytojais 

„Kaip ugdyti informatinį mąstymą pradinėse klasėse“ 



 

 

2016-2017 m. Kursai „Profesinė pagalba mokytojui savojoje mokykloje“ 

2017 m. 
Seminaras „Lyderystė mokykloje: mokytojo emocinė branda- erdvė 

pozityviems pokyčiams“ 

2017 m. Seminaras “Kritinio mąstymo ugdymo galimybės pamokoje“ 

2016 m. Seminaras “Projektų valdymas praktikams“ 

2016 m. 
Seminaras „Vadovavimas žmonėms: sėkmingi susirinkimai, panaudojant 

sociokratijos principus“ 

 

 

 

KŪRYBINĖ VEIKLA 

 

Sukurtos ir leidyklų „Briedis“ ir „Didakta“ išleistos mano užduočių knygelės bei plakatai lietuvių 

kalbai mokyti 1-4 klasėse:  

 

Lietuvių kalbos užduočių knygelė priešmokyklinukui; 

Matematikos užduočių knygelė priešmokyklinukui; 

Pasaulio pažinimo užduočių knygelė priešmokyklinukui; 

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 1 klasei; 

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 2 klasei;   

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 3 klasei; 

Lietuvių kalbos knygelė trečiokėms ir trečiokams; 

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 4 klasei. 

  

STRAIPSNIAI SPAUDOJE 

 

„The Mysteries of European capitals“ – meeting  the differences and learning about each other“, 

knygoje „Discover the Mysteries of European Capital“, 2017 m. 

 

„Kas aš be medžio, be vandens, be paukščio“, žurnale „Švietimo naujienos“, 2017 m. nr.2 

 

„Mokomės gamtoje ir iš gamtos“,  trys straipsniai laikraščiuose „Žaliasis pasaulis“ 2016 m. 

Nr.6,7,8  

 „Sulaikykime žemę“  žurnale „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr.4 

 

DISKUSIJA ŽINIŲ RADIJO LAIDOJE APIE SUOMIJOS ŠVIETIMO SISTEMĄ 

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kodel-suomiai-tokie-sekmingi-

svietime?video=1 

 
APDOVANOJIMAI  

 

2015 m. sausio mėn. apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padėkos raštu;  

2016 m. kovo mėn. apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir energetikos komiteto 

padėkos raštu;  

2017 m. kovo mėn. apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir energetikos komiteto 

padėkos raštu; 

2018 m. birželio mėn. apdovanota Ugdymo plėtotės centro direktoriaus padėkos raštu.  

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kodel-suomiai-tokie-sekmingi-svietime?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kodel-suomiai-tokie-sekmingi-svietime?video=1

