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ASMENINĖ INFORMACIJA Edita Rabizaitė  
 

  

  Kaunas, Lietuva.   

  +37060411860     

 edita.rabizaite@kgm.lt  

https://www.linkedin.com/in/edita-rabizaite-655a3a8b/  

Skype  Edita Rabizaitė   

Lytis moteris  | Gimimo data 23/04/1969| Pilietybė Lietuvos  

 

 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

PAREIGOS 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 2017 – iki dabar Kauno Kazio Griniaus progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
anglų kalbos mokytoja. 
Veiklos ir atsakomybės: ugdymas, mokymas, veiklos planavimas, tyrimų organizavimas, 
metodinės veiklos koordinavimas.  
2015 – 2017 Kauno Kazio Griniaus progimnazija, IKT koordinatorė 
Veiklos ir atsakomybės: IT ūkio priežiūra, darbuotojų veiklos koordinavimas, IT įrankių 
diegimas ugdymui ir komunikacijai.  
www.kgm.lt  
2013 – 2017 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija  
Karjeros koordinatorė ir projektų vadovė. 
Veiklos ir atsakomybės: regioninių ir tarptautinių projektų vykdymo koordinavimas, 
dokumentacijos rengimas, ugdymo karjerai veiklų organizavimas. 
www.jp2gimnazija.kaunas.lm.lt/   
2010 – 2015 Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla, anglų kalbos, verslumo ir 
ekonomikos mokytoja. 
Veiklos ir atsakomybės: ugdymas, mokymas, specialiųjų poreikių vaikų mokymas, mokinių 
įmonių steigimas, konsultavimas, auditas.  
www.vileisiumokykla.lt  
2007 – 2009 UAB „Be Investor“  
Direktorė 
Veiklos ir atsakomybės: Prekyba nekilnojamuoju turtu, vadovavimas įmonei, tarptautinių 
derybų vedimas, aukcionų organizavimas, finansinių dokumentų ir sutarčių paruošimas.  
 
2007 – 2008 VŠĮ „Jaunųjų  vadovų asociacija“  
Projektų vadovė  
Veiklos ir atsakomybės: mokymų  įmonių vadovams koordinavimas, seminarų, pristatymų 
organizavimas, finansinių dokumentų parengimas, projekto koordinavimas.  
 
1995 – 2000 Kauno vaiko raidos klinika  
Auklėtoja, spec. pedagogė.   
Veiklos ir atsakomybės: ugdymas, mokymas.  
1993 – 2007 Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla   
Pradinių klasių mokytoja, anglų kalbos mokytoja, keramikos studijos vadovė.  
Veiklos ir atsakomybės: ugdymas, mokymas.  
1992 –1993  Išlyginamųjų klasių  mokykla-darželis „Šaltinis“  
Auklėtoja 
Veiklos ir atsakomybės: ugdymas, mokymas.  
 
1991–1992 „Ąžuolo“ vidurinė mokykla 
Dramos studijos vadovė, pradinių klasių mokytoja 
Veiklos ir atsakomybės: ugdymas, mokymas.  
 

mailto:edita.rabizaite@kgm.lt
https://www.linkedin.com/in/edita-rabizaite-655a3a8b/
http://www.kgm.lt/
http://www.jp2gimnazija.kauas.lm.lt/
http://www.vileisiumokykla.lt/
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

Įrašykite datas (nuo - iki)  
2019 – 2021  Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija 
(LSMU) podiplominės studijos Įsisąmoninimu grįstos psichologijos ir  
intervencijų mokytoja.  
2013 – 2015 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadybos magistras; 
Švietimo lyderystė.  
 
2012– 2013 Lietuvos Edukologijos universitetas, anglų kalbos filologijos 
bakalauras; anglų kalbos mokytoja. 
 
2003 – 2005 Vilniaus pedagoginis universitetas, anglų kalbos filologija 
(pagrindinės studijos); anglų kalbos mokytoja.  
 
2001– 2004 Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologija, (bakalauras); 
pradinių klasių mokytoja.  
 
1989 –1991 Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinio ugdymo 
pedagogika ir psichologija, (bakalauras); vaikų darželio auklėtoja, dėstytoja.  
 

1984 – 1989 Marijampolės pedagoginė aukštesnioji muzikos mokykla, ikimokyklinis 
ugdymas, (profesinis bakalauras); vaikų darželio auklėtoja, metodininkė.  

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

  

 

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų  C1     C1        C1 C1           C1 

Vokiečių kalba A1      A1                                         A1 A1                             A1 

Rusų kalba B2                         B2                                      B2                                                   B2            B2 

 Vilniaus pedagoginis universitetas. Aukštojo mokslo diplomas AA Nr. 000595 
Lietuvos edukologijos universitetas, diplomo priedėlis BPP Nr. 0016734 

Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo filialo priedas prie diplomo B007973 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai   Gebu bendrauti  ir informuoti, vesti derybas, moderuoti, pateikti informaciją raštu ir žodžiu. 
Dalyvauju tarptautinėse konferencijose, skaitau pranešimus, vedu mokymus: 
2014 Asociacijos LITDEA organizuojamoje konferencjijoje „ 10 metų Europos sąjungoje: Lietuvos 
vystomojo bendradarbiavimo pažanga, iššūkiai ir perspektyvos skaičiau pranešimą anglų kalba „ 
Global education in basic school“. 
2015 inicijavau Kauno miesto mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo tinklą, įgyvendintas veiklas 
pristačiau Kauno miesto muziejaus organizuotame seminare Lietuvos mokytojams, pateikiau 
mokomąją medžiagą „Muziejų edukacija. Alternatyvaus švietimo galimybės.  
2016, 2017 organizavau ir vykdžiau Lietuvos ir užsienio lietuvių iniciatyvą „Laisvės kaina“ sudariau el‘ 
knygą „ Laisvės kaina“. 
2016 pristačiau tarptautinėje konferencijoje „ Quality of Youth Career Guidance and Nowadays Media 
Literacy“ Bulgarijoje Lietuvos mokyklų ugdymo karjerai sistemą. 
2016 Moderavau tarptautinės konferencijos „ Erasmus+ . Kokia tarptautinės partnerystės nauda 
mokinių pasiekimams ? darbą.  
2017 UAB „Šviesa“ kuriamam el. dienynui parengiau „ Individualios mokinio mokymosi pažangos 
įsivertinimo kriterijus“ užsienio kalbos gebėjimams įsivertinti.  
 
 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu vadovauti komandai. Nuo 2011 m. esu Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo 
metodinės grupės pirmininkė, apdovanota Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu už inovatyvią 
metodinės grupės veiklą. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 

PRIEDAI   

 
 

Turiu strateginio švietimo įstaigos valdymo įgūdžių. Koordinuoju Kauno Kazio Griniaus 
progimnazijoje metodinę veiklą,  strateginio ir metinio veiklos plano rengimo darbo grupių veiklą. 
Gebu koordinuoti kelių organizacijų darbuotojų  veiklą. 2013 m. vertinau Europos projektų vykdytojų 
sukurtus gerosios patirties pavyzdžius, skirtus ankstyvojo mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos 
prevencijai , kurie buvo patalpinti tarptautinio projekto „ESE: ankstyvasis mokinių pasitraukimas iš 
švietimo sistemos ir galimybių, jiems įgyti jų gebėjimus atitinkantį išsilavinimą, suteikimas“. 
2013 dalyvavau tarptautinio projekto „IDentifEYE – asmens tapatybė mokymuose ir kartu su 
lektoriumi Onno Hansesn, parengiau mokymų programą Lietuvos mokyklų mokytojams. 
2014 Išverčiau ir adaptavau Lietuvos mokykloms mokomąją medžiagą „e – Hoop: Naujos galimybės 
ugdymo turinio diferecijavimui ir individualizavimui.  
2013 – 2015 vedžiau diskusijas ir mokymus „ Vystomasis bendradarbiavimas ir švietimas iš  
regioninės perspektyvos“ Kėdainių ir Kauno m.  savivaldybių atstovams, skirtas vystomojo švietimo ir 
vystomojo bendradarbiavimo temos aptarti.  
2015 – 2018 metais vedžiau mokymus ir nemokamas konsultacijas  respublikos mokyklų 
komandoms apie IT technologijų degimą ir jų panaudojimą vadybai, mokinių pasiekimams  gerinti.  
2018 metais  vykdžiau projekto „Pavaduotojų akademija“ Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 
vadovų pavaduotojams ugdymui  veiklas, vedžiau mokymus „ Išmaniųjų technologijų ir socialinių 
medijų naudojimas mokyklos vadyboje ir komunikacijoje“. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Įrašykite su pageidaujamomis pareigomis susijusius gebėjimus, kurių dar nepaminėjote. Nurodykite, 
kaip juos įgijote.  Pavyzdys: 

▪ geri kokybės valdymo proceso įgūdžiai (šiuo metu vykdau kokybės audito procedūras) 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

  ICDL pažymėjimas 

Kiti gebėjimai ▪ Office 365, Moodle, Joomla aplinkų kūrimas ir administravimas 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B 

Publikacijos 

 

Kaune ketvirtokai nori žinoti, kurio anglų kalbos mokėjimo lygio gali siekti penktoje klasėje  
www.lyderiulaikas.smm.lt 2017 06 26 
Demokratinio ugdymo elementų taikymas bendruomenės narių lyderystei skatinti Kauno Kazio 
Griniaus progimnazijoje     2017 06 09  
OneNote Class Notebook as an e-Portfolio 2016 04 21 
Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste 
2011 
Molinukas, 2004, Panevėžys : E.Vaičekausko leidykla, 2004. ISBN: 9986942624 

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/lyderi-istorijos/sekmes-istorijos/4275-kaune-ketvirtokai-nori-inoti-kurio-angl-kalbos-mokjimo-lygio-jie-gali-siekti-penktoje-klasje
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/lyderi-istorijos/165-sekmes-istorijos/4254-demokratinio-ugdymo-element-taikymas-bendruomens-nari-lyderystei-skatinti-kauno-kazio-griniaus-progimnazijoje
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/lyderi-istorijos/165-sekmes-istorijos/4254-demokratinio-ugdymo-element-taikymas-bendruomens-nari-lyderystei-skatinti-kauno-kazio-griniaus-progimnazijoje
https://blogs.office.com/2016/04/20/onenote-class-notebook-as-an-e-portfolio/#Z2ROm27mQHgVMPsG.99
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/3000015655162?query=Rabizaitė&locale=hu

