GYVENIMO APRAŠYMAS
1.
2.
3.
4.
5.

Pavardė: Vargalytė
Vardas: Rita
Gimimo data: 1968 09 05
Tautybė: lietuvė
Išsilavinimas: aukštasis
Įgytas laipsnis arba diplomas(ai):

Institucija
[data nuo – data iki]
1987 - 1989m.Telšių kultūros mokykla

Kultūrinio švietimo ir saviveiklinio dramos kolektyvo
vadovas
Biologijos mokytoja

1990 – 1995 m Vilniaus pedagoginis
universitetas.
2007-2009 m. KTU Socialinių mokslų
fakultetas

Viešojo administravimo magistrė

6. Kalbiniai įgūdžiai: nurodykite lygį nuo 1 iki 5 (1-puikus; 5-elementarus)
Kalba

Kalbėjimas
3
2
5

Skaitymas
4
1
5

Vokiečių
Rusų
Anglų

Rašymas
3
2
5

7. Narystė organizacijose:
Nuo 1998 m. – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė (nuo 2010m. valdybos narė)
2001-2004m. Telšių nevyriausybinių organizacijų Tarybos narė.
Nuo 1999m. Lietuvos Švietimo centrų darbuotojų asociacijos narė (nuo 2013m. valdybos narė)
8. Kiti įgūdžiai: (pvz., darbas kompiuteriu ir pan.) Darbas kompiuteriu Word’o, Exel, Power Point
programomis, renginių organizavimas, projektų ruošimas ir koordinavimas, darbo su suaugusiųjų auditorija
įgūdžiai, darbo komandoje įgūdžiai, vairuotojo pažymėjimas.
9. Dabartinės pareigos: Telšių švietimo centro direktorė
10. Turima kvalifikacija: (susijusi su darbu projekte): užsienio kalbos kursų organizavimo 6 metų patirtis,
kvalifikacijos tobulinimo programų ruošimo ir įgyvendinimo patirtis, andragoginės metodikos žinojimas,
straipsniai suaugusiųjų mokymosi temomis andragoginėje spaudoje,
Telšių švietimo centro leidinių
sudarymo patirtis, vietinių ir tarptautinių projektų vadybos, vadybinė darbo patirtis
11. Profesinė veikla:
Data nuo –
Vieta
data iki
Nuo
Telšiai
2006m.
rugpjūčio
iki dabar
1998Telšiai
2006m.

Organizacija

Pareigos

Telšių
švietimo
centras

Direktorė

Telšių
švietimo
centras

Metodininkė

Aprašymas
Laiduoti Telšių švietimo centro teikiamų
paslaugų kokybę vadybos priemonėmis:
stebėsena, planavimu, įgaliojimų ir
atsakomybės paskirstymu bei priežiūra.
Užsienio kalbos kursų organizavimas,
projektų ruošimas ir vykdymas,
kvalifikacijos tobulinimo programų
ruošimas ir seminarų organizavimas;
seminarų vedimas, informacijos apie
suaugusiųjų švietimą kaupimas ir
platinimas.

Telšių
suaugusiųjų
vidurinė
mokykla
1994m. – Telšių
Lieplaukės
1997m.
rajonas
pagrindinė
Lieplaukė mokykla
1993m.
Telšiai
Moksleivių
1994m.
namai
1992m.
Telšių
Upynos
1993m.
raj.
pagrindinė
Upyna
mokykla
1990m.Telšių
Telšių raj.
1992m.
raj.
Kuršų
Kuršai
kultūros
namai
1995m.2006m.

Telšiai

Biologijos/chemijos Mokymas
mokytoja

Biologijos/chemijos Mokymas
mokytoja
Meno
skyriaus Užklasinės veiklos organizavimas
vedėja
Biologijos/chemijos Mokymas
mokytoja
Meno vadovė

Kultūrinių
renginių
organizavimas,
vadovavimas moksleivių ir suaugusiųjų
dramos kolektyvams.

12.Vadovavimo projektams, jų koordinavimo ir vykdymo patirtis:












Projekto ,,Lyderių laikas 2“ savivaldybių modelio turinio kūrėja Telšių rajono savivaldybėje
2008m.- 2010 m. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo
projekto ,,Koučerio kompetencija“ (Competence Coach) vadovė partnerinėje šalyje.
2008m. – 2010m.iki dabar ŠMPF Leonardo da Vinci partnerysčių projekto „Koučeris profesiniamepedagoginiame lavinime“ (Coach in VET) vykdytoja.
2005m. -2008 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vykdomo projekto pagal Lietuvos 20042006 metų BPD 2 prioriteto ,, Žmogiškųjų išteklių plėtra BPD 2.4 priemonės ,,Mokymosi visą
gyvenimą sąlygų plėtojimas“, projekto,, Andragogų – praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo
modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ konsultantė ir atsakingoji vykdytoja Telšių apskrityje.
2004m.- iki dabar ES Socrates Grundtvig 2 mokymosi partnerystės programos projekto
,,Marketingo kompetencijos tęstinio mokymo konsultantams“ koordinatorė.
2000-2013m. vykusių suaugusiųjų švietimo savaičių koordinatorė Telšių apskrityje
2004m. Telšių rajono savivaldybės sveikatos fondo finansuojamo projekto ,,Sveikos gyvensenos
idėjų įgyvendinimas mokykloje“ projekto vadovė.
2003m. Telšių rajono savivaldybės sveikatos fondo finansuojamo projekto ,,Telšių rajono mokyklų
bendradarbiavimo su tėvais prevencinėje veikloje efektyvinimas“ projekto koordinatorė.
2002m. ŠMM projekto ,,Mokyklų komandų stiprinimas narkomanijos prevencijos srityje“
narkomanijos prevencija” projekto koordinatorė.
2000- 2002m. JAV Taikos Korpuso savanorės Delanos Boatright bendradarbė.

Rita Vargalytė
2016-10-01

