Gyvenimo aprašymas
1. Pavardė: KAUNICKIENĖ
2. Vardas:

NATALIJA

3. Gimimo data ir vieta:

1971-10-24, Šiaulių rajonas, Kuršėnai

4. Namų adresas: Ežero g. 61 – 19, 76293 Šiauliai
5. Mob. telefonas: 8610 24883
6. E-paštas: natalijaik@gmail.com; n.kaunickiene@salduve.lt
7. Pilietybė: lietuvė
8. Šeiminė padėtis: ištekėjusi
9. Išsilavinimas: aukštasis
Institucija
[Data: nuo - iki]
Kuršėnų 2-oji vidurinė mokykla (1978 –
1989)
Šiaulių pedagoginis institutas (Šiaulių
universitetas), Filologijos fakultetas (1989
– 1995)
Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų
fakultetas (2000 – 2005)
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vidurinio mokslo baigimo brandos atestatas
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
humanitarinių mokslų magistro laipsnis
Vadybos ir verslo administravimo (marketingo
vadybininko) bakalauro laipsnis
Švietimo lyderystės vadybos magistro laipsnis

10. Kalbų mokėjimas: Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą (1 - puikiai; 5 pagrindai)
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3
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11. Kvalifikacija ir patyrimas IT srityje: “Pedagogų kompiuterinio raštingumo
kvalifikacijos kėlimo kursai” (40 akademinių valandų programa). ECDL pažymėjimas.
12. Šiuo metu einamos pareigos: Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė (nuo 2007-1105), II vadybinė kategorija (2011 m.). Darbo švietimo sistemoje trukmė (metai): 20 metų
pedagoginio darbo stažas.
13. Asmeninės savybės: esu kūrybinga, iniciatyvi, greitos orientacijos, gebanti motyvuoti
žmones, organizuoti komandinį darbą, gerai dirbu komandoje, argumentuotai išsakau
nuomonę, lanksčiai reaguoju į aplinkybes, priimu kitokias nuomones, noriai dalijuosi
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patirtimi, skatinu žmones tobulėti. Domiuosi aktualijomis, mėgstu išbandyti naujoves,
drąsiai priimu iššūkius. Moku bendrauti su įvairios patirties žmonėmis, esu komunikabili,
empatiška, pareiginga ir atsakinga.
14. Profesinė patirtis
Miestas,
šalis

Įmonė,
organizacija

Kuršėnai

Kuršėnų 2-oji
vidurinė mokykla

1998 2000

Šiauliai

1994 2007

Šiauliai

2005 –
2007

Šiauliai

Šiaulių Darbo
rinkos mokymo
centras
Šiaulių
Didždvario
gimnazija
Šiaulių
Didždvario
gimnazija

2007 –
iki šiol

Šiauliai

Data:
nuo iki
1992

Šiaulių Salduvės
progimnazija

Pareigos

Aprašymas

Lietuvių kalbos
mokytoja ir
auklėtoja
Profesijos
mokytoja
Lietuvių kalbos
mokytoja
Tarptautinio
bakalaureato
prgramos mokytoja
(lietuvių kalba)
Mokyklos
direktorė

1999 m. – lietuvių
kalbos mokytoja
metodininkė
2005 m. TBO kursai
Slovakijoje

2011 m. – II
vadybinė kategorija

15. Serminarai (lektorė) kvalifikacijos tobulinimo institucijų pedagogų kursuose ir
seminaruose:
a) Seminarai Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovams “Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo organizavimas mokykloje”
(2009 m.).
b) Seminarai pedagogams “Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas, atsiliepiant į
mokinių poreikius” (2010 m.).
c) Seminarai pedagogams ir mokyklų vadovams “Socialinio emocinio ir akademinio
ugdymo dermė” (2012 m.).
d) Seminarai Šiaulių apskrities mokyklų vadovams, pedagogams „Vaiko individualios
pažangos sistemos taikymas mokykloje“ (2013 m.).
e) Seminarai su jungtine lektorių grupe Lietuvos mokyklų vadovams „Individualaus
ugdymo plano formavimas ir veiklos stebėjimas“ (2014 m.).
f) Seminarai Alytaus, Druskininkų, Šilutės mokyklų kolektyvams apie individualios
mokinių pažangos stebėjimą, vertinimą ir mokyklos veiklos tobulinimą (2014 m.).
16. Projektai
-

Mokyklos bendruomenės veiklų koordinavimas dalyvaujant LIONS QUEST projekte
“Socialinio emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelėje“”. Programos
diegimas ir integravimas į mokyklos veiklas.
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-

Daugiašalių Comenius projektų koordinavimas mokykloje, dalyvavimas partnerių
mokyklų veiklose: “Cultural Tolerance and Understanding” (2009-2011), “CULTural
HERitage On Eco -Sites" (2011-2013).

-

Daugiašalio NORDPLUS projekto ”Environment in our hands” (2011-2013) veiklų
organizavimas.

17. Organizuotos konferencijos
1. Respublikinė mokslinė - metodinė “Ugdymo proceso turtinimas edukacinėmis
naujovėmis” (2009).
2. Tarptautinė metodinė -praktinė „Mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai“ (2011).
3. Respublikinė metodinė – praktinė „Socialinio emocinio ir akademinio ugdymo dermė“
(2012).
18. Kita aktuali informacija:
-

2000-2002 dalyvauta mokinių mainų programoje su Danijos Horsenso gimnazija.

2000 07 - UNESCO/ASPnet First International Environmental Summer School
(Vokietijoje) dalyvė
2005 – 2008 m. Šiaulių m. sav. administracijos projekto „Iškritimo" iš bendrojo
švietimo sistemos prevencija Šiaulių m. švietimo įstaigose" grupės narė.
Kursai užsienyje: 2006 m.- Didžiojoje Britanijoje, 2005 m.- Slovakijoje, 2000 m.Švedijoje.
Stažuotė Lenkijoje ir Vokietijoje “Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo
modeliai; savivaldybės pagalba mokyklų iniciatyvoms ir sprendžiant problemas” (2014 m.).
Konsultantų mokymų “Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
įgyvendinimo organizavimas mokykloje” dalyvė (2009 m.).
Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos tarybos narė (nuo 2011 m.), Lietuvos
mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė (nuo 2013 m.).
Projekto “Lyderių laikas 2” Šiaulių savivaldybės kūrybinės komandos, kuriančios
unikalų lyderystės modelį, narė (2012-2014 m.). dalijimasis patirtimi konferencijose
Klaipėdoje, Ignalinoje.
Projekto “Lyderių laikas 2” konsultantų rengimo programos dalyvė (2012-2014 m.).
Švietimo lyderystės konsultantė (2014 m.).

Natalija Kaunickienė
2014-08-12
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