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ASMENINĖ INFORMACIJA MARGARITA DZEDULIONIENĖ  
 

   Dūkštų g.8-103,pašto kodas LT- 07174, Vilnius, Lietuva 
 

 +370 65081026        

 margaritta87@gmail.com  

Lytis Mot. | Gimimo data 20/11/1987| Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

Nuo  2021-09-01  iki dabar 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nuo  2017-07-17  iki 2021-08-31  

  (nuo  2019-07-15 iki 2021-03-31)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuo  2014-08-29  iki 2021-08-31        

        
 
 
 
 
 
 
 

 

    Nuo  2010-10-05  iki 2013-09  

    Nuo  2011-02-14   iki 2013-09               
                
 
 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas 
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis“, Genių g.12, Vilnius. LT- 11219; 
 

 

Darbas telkiant bendruomenę įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti;  
Personalo valdymas; 
Finansų valdymas; 
Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi; 

 

  
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo vadyba 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas 
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“, Taikos g. 99, Vilnius. LT- 05200; 
 
Ugdymo proceso organizavimas ir kontrolė;  
Nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimas ir jų įgyvendinimas;  
Darbas su dokumentais, ugdymo inovacijų diegimas 
 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo vadyba 
 
 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“, Taikos g. 99, Vilnius. LT- 05200 
 
Ikimokyklinio ugdymo proceso planavimas ir organizavimas; 
Ugdomosios aplinkos kūrimas 
 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 
 

 Ikimokyklinė ugdymo pedagogė 
 Laikinai einanti direktoriaus pareigas 
 Vilniaus r. Buivydžių vaikų darželis 
 Bažnyčios g. 3, Buivydžių I k., Vilniaus r. 
 
Ikimokyklinio ugdymo proceso planavimas ir organizavimas; 
Ugdomosios aplinkos kūrimas;  
Įstaigos sklandaus funkcionavimo užtikrinimas 
 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas, švietimo vadyba 
 

 

        nuo 2020-09-01 iki 2022-02-25 
 
 
 

Verslo vadybos magistras (Švietimo lyderystės programa)  

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas  
Arklių g. 18 - 101, Vilnius   
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

              2017-06-14 
              
              
              2011-09-01 - 2013-06-25                                                               
 
        

 
 
 
 
 
 
 
             2011-09-01 - 2013-06-25                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006-09-01 – 2010-06-25                

Strateginis planavimas; 
Pokyčių valdymas; 
Lyderystė; 
Rinkodara ir vertės kūrimas; 

 
Mokytojo metodininko kvalifikacija 
 
Ikimokyklinės edukologijos magistras 
Lietuvos edukologijos universitetas 
Studentų g. 29, Vilnius 
 
Ugdymo kokybės vadyba; 
Švietimo reformos ir strateginės plėtros kryptis; 
Ugdymo programų teoriniai pagrindai; 
Ugdymosi filosofijos ir kultūros studijos; 
 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) kvalifikacija 
Lietuvos Edukologijos Universitetas 
Studentų g. 29, Vilnius 
 
Pedagogika (didaktika, auklėjimo teorija ir metodika); 
Raidos ir pedagoginė psichologija; 
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika; 
Ypatingų vaikų ugdymas; 
 

 
Lenkų filologijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija 
Vilniaus Pedagoginis  Universitetas 
Studentų g. 29, Vilnius 
 
Lenkų kalba ir literatūra; 
Antikinė kultūra ir literatūra; 
Visuotinės literatūros klasika; 
Ugdymo sistemos; 
 

Gimtoji kalba lenkų 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų k. C1             C1           C1 C1 C1 

  Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos lygį  Nr. VT-16134 

Rusų k. C1 C1              C1              C1             C1 

 Bakalauro diplomo priedėlis B.Nr.0009681 

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

Bendravimo gebėjimai Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus įgijau: 
- dirbdama pedagoginį, vadybinį darbą; 
- dirbdama komandoje bei aktyviai dalyvaudama įvairiose darbo grupėse;  
- rengiant susirinkimus, posėdžius, skaitant pranešimus, dalinantis gerąja patirtimi, 
- bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, rengiant ir įgyvendinant projektus.  
Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus tobulinau dalyvaudama mokymuose, kvalifikacijos 
kėlimo kursuose ir seminaruose, konferencijose bei studijų metu. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

                                                                          Vadovavau projektų kūrimui ir įgyvendinimui: 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu vadovauti komandai. 7 metus vadovavau pedagogų tarybai, koordinavau 5 metodinių darbo 
grupių veiklą. Šiuo metu vadovauju įstaigai, kurioje dirba 67 darbuotojai. Esu ryžtinga, rezultatyvi, turiu 
aiškią viziją, gebu priimti sprendimus bei atsakomybę. 

Turiu organizacinių gebėjimų, kuriuos įgijau organizuodama  įvairius renginius bei veiklas įstaigos, 
rajono bei nacionaliniu mastu.  

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Esu orientuota į tikslus, atvira pokyčiams ir naujovėms. Gebu telkti bendruomenę bendriems tikslams 
siekti, pokyčių įgyvendinimui. 
Gebu analizuoti, vertinti situaciją, numatyti prioritetus ir priimti sprendimus. Nuolat tobulinu turimas 
kompetencijas, dalinuosi žiniomis ir patirtimi. 

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   

 2006 m.     Išlaikyta kompiuterinių raštingumo įskaita ( Nacionalis egzaminų centras) 
2012 m. Mokinių registro tvarkytojų mokymo programa  
2012 m Švietimo įstaigos modernaus tinklapio kūrimas su TVS Word Pres 
2012 m. Turinio valdymo sistema Word Press švietimo įstaigoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Kiti gebėjimai                        

 

Gerai moku naudotis „Microsoft Office“™ programomis („Word“™, „Excel“™ ir „PowerPoint“™) 
internetinėmis naršyklėmis (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 

Gebu tvarkyti elektronines duomenų bazes, el. dienynus (Pedagogų registras, Mokinių registras, 
Švietimo valdymo informacinę sistemą, el. dienynas ,,Mūsų darželis“, ,,Elliis“, ,,Mano dienynas“ ir kt.) 

Gerai išmanau darbą maketavimo programėlę ,,Canva“  šiuos įgūdžius įgijau mėgėjiškai 
maketuodama plakatus, informacinius lankstinukus ir kt. 

Darbas su virtualia mokymosi aplinka ,,Moodle", vaizdo konferencijos programomis ,,Zoom“, 
,,Microsoft Teams“ ir kt. 

 
Laisvalaikiu siuvinėju kryželiu.  Domiuosi vaikų gamtamoksliniu ugdymu, edukacinių aplinkų kūrimo 
galimybėmis ir jų panaudojimu mokymosi procesui, rankdarbiais iš namų apyvokos daiktų ir interjero 
dekoravimu. Myliu savo šalį, mėgstu keliauti. 

 

Vairuotojo pažymėjimas  B kategorija  
 

                            Projektai           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Parengti ir įgyvendinti 5 Vilniaus miesto savivaldybės finansuojami aplinkosauginio švietimo 
projektai: 

• ,,Mažasis gamtininkas pasakų šalyje“ (2017 m.) 

• ,,Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“(2018 m.) 

• ,,Mažasis gamtininkas mažaūgių augalų parke“(2019 m.) 

• ,,Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“ (2020 m.) 

• ,,Mažasis gamtininkas ir laiko ratas „ (2021 m.) 

• „Justiniškių bendruomenės šeimų takais“. Projektas finansuojamas: 2017 m. 
Nevyriausybinių organizacijų i bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 
plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 

• Dalyvavau projektuose: 

• 09.2.1-ESFA-K-728-02-0103 „JAUSK, ATPAŽINK, IŠREIŠK“, pagal priemonę 
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS. 
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.  

• Erasmus + KA229 projektas - FEEDBACK 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kokybiškas grįžtamasis ryšys – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą    
ikimokyklinėje įstaigoje. 

 
 

• 2017 m. gruodžio 28 d. dalyvavau Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų teorinėje – praktinėje konferencijoje ,,GAMTA – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, 
analizuok“. Skaitytas pranešimas ,,Iš Mažojo gamtininko užrašų. Idėjos vaikų veiklai“  

• 2018 m. balandžio 19 d. dalyvavau Respublikinėje  7–oje mokslinėje-praktinėje 
konferencijoje ,,Pasaulis vaikui: Ugdymo realijos ir perspektyvos“. Skaitytas pranešimas, 
tema ,,Ugdymo(-si) erdvių kūrimas kaip  patirtinio vaikų ugdymosi ikimokyklinėje vaikų 
įstaigoje prielaida“. Pažymėjimo Nr.PK9-1208 

• 2018- lapkričio 28 d. dalyvavau Tarptautinėje konferencijoje „Ugdymas kitaip. Idėjos ir 
galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Skaitytas pranešimas, tema 
,,Netradicinių edukacinių erdvių kūrimas – patirtinio ugdymosi sėkmės prielaida“. Pažyma Nr. 
(1.18) V4-4462 

• 2019 m. balandžio 12 d. dalyvavau XX Nacionalinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje 
„Gamta ir mes“, skaitydama pranešimą ,,Gamtamokslinio ugdymo patirtis projektinėje 
veikloje“. 

• Pažymėjimas Nr.1101 

• Dalyvavau Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje 
„Žaidžiantis pedagogas ir vaikų emocinių-socialinių įgūdžių ugdymas skaitydama pranešimą 
,,Patirtinis ugdymas alfa kartos vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo prielaida.“ 

• Pažymėjimas Nr.ŽP-03196 

• 2019 m. kovo 22 d. dalyvavau konferencijoje ,,Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ 

• Dalyvavau  Respublikinėje konferencijoje ,,Žalioji miesto aplinka- aplinkosauginio švietimo 
erdvė“ Pažymėjimas  2020-01-16 Nr. EŠ-109/20 

• 2019 m. lapkričio 12 d. dalyvavau Respublikinėje metodinėje konferencijoje ,,Ugdau gamtos 
mylėtoją, skatinu mokytis Žaliosiose mokymosi aplinkose“. Pažymėjimas Nr. SD-112-/30 

• 2019 m. lapkričio 20 d. Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Ekologinio sąmoningumo ugdymasis ikimokyklinėje 
ugdymo įstaigoje“. Pristatytas stendinis pranešimas ,,Gamtinių erdvių kūrimo galimybės“   

 
 

• 2018 m. sausio 24 d. – vasario 28 d. dalyvavau 100  ak. val. mokymuose ,,Mokyklos 
vadybos pagrindai. 

• 2019 m. gegužės 27 d. dalyvauta 20 ak. val. mokymuose ,,Saugios aplinkos mokykloje 
kūrimas“. 

• 2020 m. balandžio 9 – gruodžio 8 dienos laikotarpiu dalyvauta 40 ak. val. Ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) mokymuose temomis: 
,,Komunikaciniai kanalai bendravimui siekiant pedagoginės sąveikos“, „Asmens duomenų             
apsaugos aktualijos dirbant su mokiniais, jų tėvais ir kolegomis virtualiai“ „Bendravimo su 
tėvais ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai: konfliktai ir jų sprendimo strategijos“  
„Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) forume“ „Projektai ugdymo procese: 
nuo idėjos iki realizavimo“,  ,,Alternatyvių technologijų panaudojimas mokymo procese: 
priemonės, įgūdžiai, apribojimai“ „Strateginio planavimo dirbtuvės: pedagogų motyvacijos 
stiprinimas“ Pažymėjimas Nr.5KV-5193, data 2020-12-21. 

• 2020 gegužės 13 d. dalyvauta mokymuose ,,Kaip efektyviai priimti sprendimus ir 
rezultatyviai vesti susirinkimus“. Sertifikatą išdavė Adizes Institute World. 

• 2021 m. sausio 29 d. – 2021 lapkričio 24 d. dalyvauta 32 ak. val. trukmės kompetencijų 
tobulinimo mokymuose: „Streso įveikos strategijos vykdant ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
veiklos kokybės pokyčius“;„Mobingas ir jo įveikos strategijos“;„ Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
vadovų ir pedagogų kompetencijų vertinimo pokyčiai“ „Mentorystė švietimo įstaigoje“; „Kur 
link ankstyvasis vaikų ugdymas“. Pažymėjimas 2021-12-10  Nr. 5KV-7251 

• 2021 m. balandžio 6 d. – 2021 m. lapkričio 16 dalyvauta 96 akad. val. Ikimokyklinio ugdymo 
mokymuose „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo 
metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ Pažymėjimas 2022-12-28 Nr. KT-475 

• 2021 m. gegužės 19 – birželio 18 d. dalyvauta 108 akad. val. mokymuose ,,Gifted – 
investing in the future“. Pažymėjimą išdavė Tarptautinės Lietuvos – Izraelio gabių vaikų 
ugdymo programos centras.  

• 2021 m. spalio 25 d. - lapkričio 6 d. dalyvavau  40 ak.val. mokymuose "Vaiko raidą ir 
ugdymąsi skatinančios pedagoginės strategijos" Programa akredituota 2021-10-21, Nr. PT4 
21/3. 
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Kvalifikacijos  kėlimo 
seminarai                             

 

                                

                              

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Padėkos                                       

 
Data  Pavadinimas 
      

• 2017 m. ,, Ikimokyklinio amžiaus vaikų  pasiekimų ir pažangos vertinimas“. 

• 2017 m. ,,Palankaus mikroklimato kūrimas įstaigoje“. 

• 2018 m. ,,ES investicijų galimybės ikimokyklinių įstaigų veiklos tobulinimui“. 

• 2018 m. ,,Empovering eTwinnings schools: Leading, Learning, Sharing“ (Italija). 

• 2018 m. ,,Distributed Leadership, school improvement and student learning”. 

• 2018 m. ,,Project - based. Learning in the eTwinning school“. 

• 2018 m. ,,Building safe, aware and inclusive schools in the digital era“. 

• 2018 m. ,,From cut the map to the centre Europe: building a culture of inclusion throught 
eTwinning“. 

• 2019 m. ,,Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo geroji praktika: pirkimų vykdymo 
efektyvumo strategija“. 

• 2019-05 – 24-25 „Edukacinių aplinkų panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos švietimo 
įstaigose“(Varšuva). 

• 2019 m ,,Pozityvus mąstymas ir sėkmė”. 

• 2019 m „Pagalbos ir apsaugos užtikrinimas nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje 

• per tarp institucinį bendradarbiavimą“. 

• 2019 m. ,,Vaiko gerovės komisijos darbo veiklos gerinimas” 

• 2020 m.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų forumas 

• 2020 m.  „Bendravimo su tėvais ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai: konfliktai ir jų 
sprendimo strategijos“. 

• 2020 m. ,,Asmens duomenų apsaugos aktualijos dirbant su mokiniais, jų tėvais ir kolegomis 
virtualiai“. 

• 2020 m.  ,,Vadovo asmeninė lyderystė“ 

• 2020 m. „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaida ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje 

• 2021 m. “ Sisteminio grįžtamojo ryšio taikymas ikimokyklinėje įstaigoje siekiant ugdymo 
kokybės gerinimo", 

• 2021 m. ,,Mokytojas ir mokinys XXI amžiuje“ 

• 2022 m. „Kaip kurti švietimo bendruomenę?“ 
 

• Gauta Vilniaus miesto savivaldybės padėka už ,, profesionalumą, nenuilstamą energiją, 
bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir aplinkosauginį sąmoningumą organizuojant ekologinio 
švietimo renginius ir tuo prisidedant prie visuomenės ugdymo, švietimo tvaraus vystymosi 
klausimais plėtotės ir tvarių bendruomenės kūrimo“  

• Gauta padėka iš Vilniaus l/d ,,Justinukas“ direktorės, Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių 
ir Viršuliškės seniūnės ,,už Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities edukacinio-muzikinio 
renginio ,,Mažoj širdelėj Lietuvai dainelė“, skirto Lietuvos šimtmečiui paminėti idėją, 
koordinavimą ir įgyvendinimą bei nuoširdų darbą ugdant jaunąsias asmenybes, puoselėjant 
kultūros pajautą mažųjų širdyse“ 

• Gauta padėka Vilniaus miesto savivaldybės už ,,bendradarbiavimą, geronariškumą, 
nuoširdumą ir profesionalumą ugdant vaikus žaliojoje aplinkoje ir padedant jiems patirti 
pažinimo ir atradimo gamtoje džiaugsmą“ 

• Gauta padėka Lietuvos Masinio futbolo asociacijos direktoriaus  už ,,inicijavimą, 
organizavimą, bendradarbiaujant su Lietuvos Futbolo Federacija, Vilniaus l/d ,,Rūta“, sporto 
šventės ,,Lietuvos šimtmečio futboliukas ant smėlio“. 

 
 


