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[staigos, kurioje lgytas iSsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionaling
arba tarptautinq klasifi kacijq

Datos

Armida BaltruSaitien6

846324896

dobiliukas@upnet.lt

Lietuve

1 973-01-20

Moteris

Nuo 201 1 -01 -03 iki dabar

Direktord

Svietimo politikos [gyvendinimas; strategijos [staigoje k0rimas, rengimas ir vykdymas; [staigos veiklos,
kad bUtq [gyvendinti [staigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, organizavimas; fstaigos
ZmogiSkqjq iSteklitl, turto ir leSq valdymas

Klaipddos lop5elis-darZelis ,,Dobiliukas", Vingio g. I, LT-95197 Klaipeda

lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo [staiga

Nuo 2000-09-01 iki 2010-12-31

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Svietimo politikos lgyvendinimas; strategijos [staigoje vykdymas; [staigos ugdomosios veiklos, kad

bUtq lgyvendinti ptaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, organizavimas; ugdymo inovacrjrl

diegimas; ptaigos ZmogiSkqjq iStekliq valdymas

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Bangele", Nidos g. 3, LT-93220 Klaipdda

lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo [staiga

2004 rugsejo - 2006 birZelis

Edukologijos magistras pagal Svietimo vadybos magistratUros studijq programq

lSpletota Ziniq, mokeiimq, [gudZiq sistema, laiduojanti gilq ir [vairiapusi5kq Svietimo organizacijt4 ir jq
valdymo procesq paZinimq. Gebejimas racionaliai ir inovatyviai veikti projektuojant ir realizuojant

Svietimo organizacijq pletr4.

Klaipedos universitetas, Tgstiniq studijttr institutas

Sportininkq g. 13, lI -92257, Klaipdda

1991 rugsejis - 1996 birZelis

Edukologijos bakalauras pagal vaikyst6s pedagogikos studijq programqKvalifikacila



Pagrindiniai dalykai, profesiniai

gebejimai

[staigos, kurioje lgytas iSsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionaling
arba tarptautinq klasifikacijq

Asmeniniai gebdjimai ir
kompetencijos

Gimtoji kalba(-os)

Kita kalba(-os)

[sivertinimas

Europos lygmuo*

Rusq

Anglq

Socialiniai gebejimai ir

kompetencijos

Organizaciniai gebdjimai ir
kompetencijos

Techniniai gebdjimai ir
kompetencijos

Darbo kompiuteriu gebejimai ir
kompetencijos

Meniniai gebejimai ir kompetencijos

Kiti gebejimai ir kompetencijos

Vairuotojo paZymdj imas(-ai)

l5pletota Ziniq, mokejimq, [gudZitl sistema, laiduojanti gilq ir yairiapusiSkq vaikq aukletojo ir prad2ios
mokyklos mokytojo profesijos paZinim4.

Klaipedos universitetas, Pedagogikos fakultetas
S,Neries g. 5, LT-9227, Klaipdda

2009-1 2-1 0 [gyta antroji vadybos kvalifikacine kategorija
2004-02-26 [gyta aukldtojo-metodininko kvalifi kacine kategorija

Lletuviq

Supratimas Raiymas
Klausymas Skaitymas

[gud9s [gudes [gud9s

Pa2engqs

vartotoias
PaZenggs

vartotojas
Pradedantysis

vartotojas

' Bendioii Europos kalbu nptnenvs

Pladiq interestl, komunikabili, pareiginga, iniciatyvi, prisitaikanti daugiakultDrineje aptinkoje
Derybq, kontakttl u2mezgimo ir palaikymo [g0dZiai
Puik0s komunikaciniai, auditorijos valdymo gebdjimai

Gebejimas planuoti organizacijos veikl4 vadovavimas
Organizuotumas, komandq ir darbo grupiq subUrimas
Projektines veiklos koordinavimas
Naujq idejtl generavimas ir [gyvendinimas
Organizacijos veiklos problemr4 formulavimas, jq analiz6, hipoteziq kelimas, vertinimas ir prognozd

Darbas su duomenq bazemis
Statistiniq duomenq rinkimas ir apdorojimas

Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Word, Exel, PowerPoint, Acces). Darbas su
lnternet Explorer
Naujos programines [rangos funkcijq greitas [sisavinimas

Baigiau J.Kadinsko muzikos mokyklos choreogralijos klasg
llgametd tautiniq Sokiq ir dainq ansamblio ,,Zilvinas" Sokdja

lnterjero puoSyba

Vaikq spektakliq rengimas

Nuo 2005 iki 2011 Klaipedos miesto ikimokyklinio ugdymo [slaigq direktoriq pavaduotojq ugdymui
metodinio b0relio pirmininkd

Nuo 2007 iki 2011 respublikines ikimokykliniq istaigq asociacijos ,,Sveikatos 2elmendliai" nard

B kategorija nuo 1998 m.
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