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Asmeninė informacija
Vardas, pavardė

Nijolė Jasinavičienė

Kontaktinis telefonas

(8 37) 38 00 57

El. pašto adresas

nijole.jasinaviciene@gmail.com

Išsilavinimas
Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Vilniaus valstybinis pedagoginis
institutas 1975-1979 m.

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
kvalifikacija

Profesinė patirtis
Data: nuo-iki

Įmonė, organizacija

Pareigos

2007-2010

Kauno rajono
švietimo centras

Metodininkė

2010-2012

Kauno rajono
švietimo centras

Direktorės
pavaduotoja

Veiklos aprašymas
Kvalifikacijos tobulinimo programų,
projektų rengimas; pasiūlymų
kvalifikacijos tobulinimo klausimais
švietimo darbuotojams teikimas;
gerosios pedagoginės patirties sklaida;
mokytojų metodinių būrelių veiklos
koordinavimas
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo
švietimo tarnybos specialistų darbo
planavimas; kvalifikacijos tobulinimo
programų rengimas; švietimo, kultūros
ir sporto įstaigų darbuotojų profesinio
tobulinimosi poreikių tyrimas; gerosios
pedagoginės, vadybinės patirties
sklaida; projektų rengimas

KITA SVARBI PROFESINĖ INFORMACIJA
Pavadinimas, data
Publikacijos

1.

„Diskusija apie metodinės veiklos tobulinimą“. ŠVIETIMO
NAUJIENOS. 2009 m. Nr. 9 (284).
2. „Švietimo specialistų stažuotė Turkijoje“. ŠVIETIMO NAUJIENOS.
2014 m. balandžio 25 d. Straipsniai internete, Kauno rajono
savivaldybės tinklalapyje
Straipsniai internete, Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt,

Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje www.centras.krs.lt
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Sveikatos ugdytojų konferencija“ (2010-04-27).
„Konferencija „Mes informacinėje visuomenėje“ (2010-04-27).
Sveikatos ugdytojų viešnagė Palangoje (2011-05-23).
Jaunieji sveikuolių sveikuoliai rinkosi Garliavoje (2011-12-01).
Kūrybingi rajono mokytojai dalijosi patirtimi (2011-12-06).
„Geografijos ir biologijos mokytojų viešnagė Joniškyje ir Žagarėje“
(2013-06-17).
9. „Ką kiekvienas padarėme, kad mokykloje šiandien vaikui būtų gera?“
(2013-11-14)
10. Kauno rajono savivaldybėje startuoja projektas „Lyderių laikas“
(2017-05-31)
11. Sveikatos konsultantai patirties sėmėsi Klaipėdos rajone (2017-09-22)
Pranešimai
konferencijose

1.

2.

1.

Projektai

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pranešimas „Sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų banga per Lietuvą“
konferencijoje „Sveikos asmenybės ugdymas Kauno rajono sveikatą
stiprinančiose mokyklose ir bendruomenės: patirtis ir perspektyvos“,
skirta sveikatą stiprinančių mokyklų dvidešimtmečiui ir Sveikatos
metams (2013).
Pranešimas „Leonardo da Vinci mobilumo projektas (Nr. LLPLdVVETPRO-2012-LT-0723 ) „Švietimo specialistų profesinių
kompetencijų tobulinimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę mokymo
įstaigose“ (2014)
Comenius Regio projektas „Sveikatos kultūros ugdymas Lietuvos ir
Italijos švietimo įstaigose“ (2010-2012)
„Kauno rajono vaikų ir jaunimo sveikos mitybos bei vandens
vartojimo kultūros įgūdžių formavimas“ (2011)
Kauno rajono vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikos
mitybos įgūdžių ugdymas (2012)
Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas: nuo žinių iki
įgūdžių (2013)
5. ES mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci
mobilumo projekto „Švietimo specialistų profesinių kompetencijų
tobulinimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę mokymo įstaigose“ Nr.
LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0723 (2014)
Tarptautinis Šiaurės Ministrų Tarybos Nordplus Adult programos
projektas „Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo ir saviraiškos
tobulinimas kultūrinio paveldo kontekste“
Tarptautinis Erasmus+ programos projektas „Better Educating – Better
Learning“ (BEBL) (2014-2017)

Kvalifikacijos kėlimas
Data
2010 m. spalio 21-24 d.
2011 m. rugsėjo 26-28 ir
spalio 13 -14 d.
2011 m. lapkričio 7 - 9 d. ir
24-25 d.
2011 m. lapkričio 28-30 d. ir
2012 m. sausio 5-6 d.
2012 m. vasario 19 - 25 d.

Pavadinimas
Comenius Regio Partnership Project „Developing health education
culture in Italian and Lithuanian educational institutions
Andragogikos pagrindai
Socialinių tyrimų pagrindai
Vadybos ir administravimo kompetencijos plėtotė
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra“
Stažuotė
Vokietijoje „Vokietijos pedagogų

kvalifikacijos tobulinimo sistema ir jos ypatumai“
2013 m. balandžio 16-17 d.
2013 m. spalio 9-11 d.
2014 m. sausio 14-15 d.

Regioninė švietimo politika: pagalbos mokyklai, mokytojui ir mokiniui
link
Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas

2014 m. birželio 18-24 d.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių
institucijų metodinė laboratorija
Mišraus mokymo organizavimo patirtis Italijos ugdymo įstaigose

2014 m. lapkričio 4-6 d. ir
13-14 d.
2014 m. balandžio 23 d.

Andragogų kvalifikacijos kėlimo mokymai pagal prancūzų kalbos
modulį
Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas

2014 m. balandžio 7-11 d.
Turkija
Europass Mobility
LT/20140314/0325
2014 m. rugsėjo 15-19 d.

ES mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo
projektas „Švietimo specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas
siekiant pagerinti ugdymo kokybę mokymo įstaigose“ Nr. LLP-LdVVETPRO-2012-LT- 0723
Nordplus Adult programme Project „Raising Adults Cultural Awareness
and Exspression though Cultural Heritage“ (NPAD-2014/10157
Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo
kriterijai
„EPALE“ projekto konferencija
„Skaitmeninis raštingumas senjorams: privalumas ar būtinybė?“
GOOGLE paslaugos: svetainė ir tinklaraštis ugdymo procese

2014 m. gruodžio 15 d.
2015 m. spalio 1 d.
2016 m. balandžio 15 d.
2016 m. lapkričio 17 d.
2017 m. sausio 4 d.
2017 m. sausio 25 d.

2017 m. rugpjūčio 25 d.
2017 m. lapkričio 22 d.
20117 m. lapkričio 23 d.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Skaitymo ir rašymo kultūra: teorija ir
praktika“
Lietuvos mokinių pasiekimai tarptautiniuose IEA TIMSS ir OECD PISA
tyrimuose – esama situacija ir perspektyvos
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklos kokybės
tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės
įsivertinimo duomenis“
Seminaras „Švietimo būklė – prielaidos ugdymo kokybei gerinti“
Seminaras „Savivaldybių švietimo padalinių bendradarbiavimas su
švietimo centrais dėl efektyvaus mokyklų tobulinimo veiklos užtikrinimo
Piliečio ugdymas mokykloje: politinio ir teisinio raštingumo aspektai

Kalbų mokėjimas

Kalba
Rusų kalba

Supratimas
Klausymas
Skaitymas
C2
C2

Kalbėjimas

Rašymas

C2

C2

Prancūzų kalba

B1

B1

B1

B1

Anglų kalba

A1

A1

A1

A1

Darbas kompiuteriu

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet Explorer, Movie Maker programos
Kita informacija
Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija, 1995
Pomėgiai ir interesai
Kelionės, literatūra, fotografija

