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ASMENINĖ INFORMACIJA Aušra Nesterovienė  
 

  

 

   +370 638 12266  

 a.nesteroviene@gmail.com  

 

 

 

 

 

DARBO PATIRTIS   

                  2022 m. balandis iki dabar          Direktorė 
                                                   Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Mindaugo g.14, LT-57454, Kėdainiai. 
                                                                https://www.kedainiaipuriena.lt 
 
                                                                

  

 

1995 m. rugpjūtis – 2022 m. 
balandis  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. lapkritis – 2020 m.  

lapkritis  

 

 

 

 

 

2010 m. sausis iki 2010 m. 

 liepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 m. rugsėjis iki  2004 m. 
birželis 

 

 

 
Metodininkė  
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių g.40, LT-57265, Kėdainiai 
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/ 
 
Atsakomybės -  kvalifikacijos tobulinimosi poreikių tyrimas, švietimo sistemos analizė savivaldybės ir 
respublikos lygmenyje, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, mokymų organizavimas, 
konsultavimas rganizacijomis, projektinės veiklos administravimas, vadovavimas tikslinėms grupėms, 
organizacijos veiklos viešinimas. 
                      Pasiekimai –   suformuoti tarpinstituciniai ilgalaikiai santykiai, sukurta duomenų bazė. 

                    Veiklos sritis - švietimo pagalba. 
 

Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja 
 (antraeilės pareigos) 

Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr.53, LT-01109, Vilnius. 
www.lrs.lt 
                      Atsakomybės -  padeti Seimo nariui vykdyti parlamentinę veiklą. 

                                    
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (antraeilės pareigos) 
Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras,  S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, LT- 57153 Kėdainiai  

https://www.smc.kedainiai.lm.lt/ 
 
                            Atsakomybės – švietimo politikos įgyvendinimas organizacijoje: švietimo 
bendruomenės telkimas, komandinės veiklos stiprinimas, organizacinės kultūros formavimas ir 
stiprinimas, vadovavimas pedagogų bendruomenei,  projektinės veiklos organizavimas, siūlymų 
teikimas dėl ugdymo proceso organizavimo ir gerinimo. 
                          Veiklos sritis-švietimo pagalba. 
 

Anglų kalbos mokytoja (antraeilės pareigos) 
Kėdainių M.Daukšos vidurinė mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, LT- 57153 Kėdainiai 
 
                              Atsakomybės - mokyti užsienio kalbos, ugdyti besimokančiųjų gebėjimus ir polinkius, 
stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams turintiems 

https://www.centras.kedainiai.lm.lt/
https://www.smc.kedainiai.lm.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

 

1990 m. rugsėjis iki 1995 m.  

rugpjūtis 

 

 

 

 

 

 

ugdymosi bei mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, 
turinį, metodus. 
                   Veiklos sritis – švietimas. 
 

Anglų kalbos mokytoja 
Kėdainių rajono Pajieslio pagrindinė mokykla, Ateities g .2, Kėdainių r. (dabar Kėdainių r. Krakių 
Mikalojaus Katkaus gimnazijos Pajieslio daugiafunkcinis centras) 
 
                              Atsakomybės - mokyti užsienio kalbos, ugdyti besimokančiųjų gebėjimus ir polinkius, 
stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems 
ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, 
turinį, metodus. 
                          Veiklos sritis – švietimas. 
 

1998 m. rugsėjis - 2000 m. 

birželis  

 

 

 

 

 

1991 m. birželis – 1994 m.       

birželis 

 

 

 

 

 

 

 

1985 m. rugsėjis – 1990 m. 
birželis 

Edukologijos magistras, andragogikos studijų programa 
Vytauto Didžiojo universitetas,  K. Donelaičio g. 58, LT - 44248,  Kaunas 
 
Pagrindiniai dalykai : pedagoginė psichologija, andragoginė didaktika, švietimo 
sociologija ir vadyba, suaugusiųjų asmenybės psichologinė raida. 
Gebu projektuoti, organizuoti  ir diegti suaugusiųjų mokymosi sistemas. 

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

 

 

Anglų kalbos mokytoja (perkvalifikavimo kursai pagal anglų kalbos mokytojų 
rengimo programą) 
Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, Didlaukio g. 82, Vilnius. 
 
Pagrindiniai dalykai : anglų k. fonetika, morfologija, sintaksė, mokymo(si) teorijos, mokymo metodika, 
britų ir amerikiečių literatūra. 
Gebu taikyti morfologijos, leksikologijos bei gramatikos žinias mokymo ir vertinimo procese, 
analizuoti ir taikyti užsienio kalbų mokymo(si) metodus ir stilius. 
 

Inžinierius mechanikas 
Kauno politechnikos institutas, Donelaičio g. 73, LT - 44249, Kaunas 
 
Pagrindiniai dalykai: skaičiavimo matematika ir programavimas, medžiagų atsparumas, braižomoji 
geometrija ir braižyba, medžiagotyra, mašinų gamybos technologija, automatizuotas technologinių 
procesų projektavimas, įmonių organizavimas ir planavimas. 
Gebu analizuoti mechanines ir automatines sistemas, savarankiškai nagrinėti inžinierinius 
uždavinius. 

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų  C1 C1 C1 C1 C1 

Rusų C1 C1 C1 C1 C1 

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

Bendravimo gebėjimai Puikūs profesiniai, bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo gebėjimai stiprinti tarptautinėse 
stažuotėse (Škotija, Danija, Italija, Prancūzija). Gebu lengvai prisitaikyti daugiakultūrėje erdvėje, 
mokiau jaunuosius lyderius Tarptautinės sporto ir kultūros asociacijos ISCA (Danija) organizuojamose 
veikose: stovyklose, forumuose, susitikimuose. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Organizacinius ir vadovavimo gebėjimus stiprinau rengdama tarptautines stovyklas Kėdainių ugdymo 
įstaigų mokiniams, mokymus apie jaunimo iniciatyvų skatinimą kaimo bendruomenėms bei kalbų 
mokymus suaugusiems.  

Moku dirbti komandoje, noriai imuosi lyderio vaidmens, įtraukiu kitus į bendrų sprendimų pajiešką. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Pedagoginio darbo stažas įgytas dirbant anglų kalbos mokytoja. Vadovavimo suaugusiųjų asmenų 
grupei patirtis - 25 m. (vadovauju Kėdainių rajono pedagogų metodiniams būreliams). 

Užsienio kalbos (anglų) gebėjimai įgyti perkvalifikavimo studijų metu. 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Pažengęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

  

 

 
Puikiai moku naudotis MS Word, Excel, PowerPoint programomis. Esu Windows operacinės 
sistemos, Internet Explorer ir kitų naršyklių naudotoja. 
 

Kiti gebėjimai  Vokiečių kalbos pradmenys. Kalbinius gebėjimus ugdžiau Kėdainių kalbų mokykloje. 

 Darbas su jaunimu, savanorystė vietiniuose ir respublikiniuose renginiuose, Judėjimo 
savaitės ir tarptautinės Sniegos dienos organizatorė Kėdainių rajone. 

 Aktyvi fizinė veikla: bėgimas, užsiimu dviračių sportu. 

   

 

Pristatymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Tarptautinės suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimosi perspektyvos“, Kėdainių r., 2010. 
„“Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai – neformaliojo ugdymo priemonė, skirta mokinių asmeniniams ir 
socialiniams įgūdžiams lavinti“, Kėdainiai, 2009 sausio m., 2010 kovo m. 
„ Lietuvos muziejų edukacinės programos mokinių saviraiškai ugdyti“, Kėdainiai, 2012. 
„Bendrinės anglų kalbos kursas“, Kėdainiai, 2012. 
„Fizinio aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai“, Kėdainių r., 2014. 
„Neformaliojo kritinio mąstymo ugdymo galimybės“, Kėdainių r., 2015. 
„Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio diegimo metodika“, Kėdainiai, Ukmergė, Raseiniai, 2014-2015. 
„Kokių gebėjimų ir kompetencijų turi turėti mokytojas nuolat besikeičiančioje įstaigoje“, Kėdainiai, 2018. 
„Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas“, Kėdainiai, 2021. 
 
„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos 
tobulinimas“, 2021. 

 „TeachUp“ projekto „Dialogo“ laboratorijos“, UPC, 2017 m. lapkritis, 2018 m. lapkritis. 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas „Aš savanoriauju- ateik ir tu!“, 
2016. 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos finansuotas projektas „Vaiko sveikata šeimos rate“, Kėdainiai, 
2015. 

Tarptautinis - nuotolinis e-Twining projektas „Everything is possible“, Kėdainiai, 2014-2015. 

„Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ 
(Kėdainiai, Jurbarkas, Raseiniai, Jonava, Ukmergė), 2013-2015. 

„Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences


   Gyvenimo aprašymas Aušra Nesterovienė  

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 4 / 5  

 

PRIEDAI   

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

Seminarai, stažuotės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdovanojimai 

 

 

 

 

Narystės 

 

 

 

 

 

Pagyrimo raštai 

 

 

 

Kursai, mokymai 

 

 

 

 

Sertifikatai 

kontekste“, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 2012. 

Mokymosi visą gyvenimą skersinės  programos KA1 tarptautinis projektas „I am not scared“  
Kėdainiai, 2010 -2012.  

„Ankstyvojo ugdymo forumas 2022“. 

 „Edukacinių erdvių taikymas ugdymo proceso individualizavimui“,  Kėdainiai, 2021. 

„Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas“, Kėdainiai, 2021. 

Tarptautinė konferencija „ Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir aktyvus mokymasis socialinio 
saugumo kontekste: iššūkiai ir galimybės“, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 2015. 

Darbo santykių įforminimo aktualijos 2022 metais:nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“. 

„Mokykla šiandien: kur link einame“, Kėdainiai,2022. 

„Ateities mokyklos komunikacija ir infrastruktūra“, 2021. 

„Skaitmeninių gebėjimų tobulinimas ir IT programų pritaikymas švietimo pagalbos ir specialistų darbe. 
Medžiagos ruošimas Kahoot ir Quizizz įrankių pagalba“, Kėdainiai, 2020. 

„Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo“, VšĮ  „Tyrimų ir mokymo centras“, Kaunas, 
2018. 

„Nuoseklus prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose - kelias į sveikesnę visuomenę“, 
Kėdainiai, 2017. 

Tarptautinis seminaras „Užimtumo ir socialinė integracija per sporto ir kultūros renginius“, Palanga, 
2017. 

„Jaunimo ir jaunimo darbuotojų kompetencijų ugdymas tarpkultūrinėje aplinkoje“, Kėdainiai, 2017. 

„Duomenų naudojimas mokykloje, kaip siekti geresnės ugdymo(si) kokybės“, Ukmergės švietimo 
centras, 2015. 

„Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas neformaliame ugdyme“, Italija, 2014. 

„Kaip ugdysime rytojaus lyderius - idėjos ir galimybės“, Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius, 2014. 

„Socialinio tinklo Yammer ir Fresh Paint programos, Nickjr įrankio panaudojimas mokymui-uisi), 
Kaunas, 2014. 

„Projektų valdymas“, Kėdainiai, 2013. 

„Microsoft Programos ir įrankiai švietimui“, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 2011. 

„Nuotolinio mokymo(-si) organizavimas MOOdle aplinkoje“, Kėdainiai, 2010. 

„Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai – priemonė jaunimo asmeniniams ir socialiniams įgūdžiams 
ugdyti“, Suomija, 2009. 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės medalis, 2017. 
 

Nuo 2004 m. iki 2007 m. Tarptautinės sporto ir kultūros asociacijos ISCA (Danija) jaunimo komiteto 
narė. 

Nuo 2005 m. iki dabar Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos NEMUNAS tarybos narė. 

Nuo 2016 m. iki dabar visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ viena iš steigėjų. 

Nuo 2019 m. – 2022 m. alandžio Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė. 

 

LRS švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas, 2011. 

Jurbarko švietimo centro padėka, 2013. 

LR žemės ūkio ministerijos padėkos raštas, 2016. 

LR Seimo pirmininko pavaduotojo padėka, 2021. 

 

„Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo“, Kaunas, 2018. 

„Pasirenkamojo vaikų švietimo konsultantų parengimas“, Vilnius, 2013. 

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai, Kėdainių 
švietimo pagalbos tarnyba, 2010. 

 
„Adult education and active citizenship in the new widened Europe“, Udine, Italy, 2004. 
„The New Award Leader training“, Druskininkai, 2008. 

„Preparation of Full Proposal and Management of European Education Projects“, Cyprus, 2007. 

„International Sports and Culture World Congress 2007“, Kuala Lumpur, Malaysia, 2007. 
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 Pedagogų atestacijos pažymėjimo kopija  (anglų k. vyr mokytoja), A. Nr.064514, Kėdainiai, 
2002. 

 Švietimo konsultanto pažymėjimo kopija (neformaliojo vaikų švietimo konsultantas), SK 
Nr.4713, Vilnius, 2014. 
 


