
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

K O NT A KT A I  

Telefonas: 
(8-670) 81889       

El. paštas: 
alina.jankauskiene@gmail.com 

 

I Š S I L AV IN IM AS  

2002-2005 m. 

Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.  

Klaipėdos universitetas. Vaikystės pedagogikos  

studijos. Auklėtojo profesinė kvalifikacija. 

 

1987-1991 m. 

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla.   

Ikimokyklinių įsataigų auklėtojos kvalifikacija  
 

2000-03-15 

Suteikta vyresniosios ikimokyklinio ugdymo  

auklėtojos kvalifikacijos kategorija. 
 

2010-05-06  

Suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojos  

metodininkės kvalifikacinė kategorija  

 

S E MI NA RA I  
2022 m. renginys ,,Švietimo aktualijos 2022“ 

2021 m. programa „Kompetencijų vertinimo 

instrumentai“ 

2021 m. seminaras „Mobingas?! Samprata, 

priežastys, veiksmai, dalyviai, pasekmės ir 

intervencija“. 

2021 m. kursas ,,Vidaus kontrolės diegimas švietimo 

įstaigoje: praktinis vidaus kontrolės politikos 

dokumentavimas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

2021 m. seminaras ,,Mokymasis komandoje: 

partnerystės tinklų kūrimas tarptautiniame eTwinning 

projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų 

dalykų pamokose“. 

2020 m. seminaras „Mokymosi aplinkų kūrimas 

tarptautiniame e Twinning projekte „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“ naudojant IKT“. 

  2019 m. konferencija „Kokybiško priešmokyklinio ir     

ikimokyklinio ugdymo aktualijos“  

 

V A DOV AV IMO  G EBĖ J I MA I  

▪ Gebu vadovauti, esu  organizuota, atsakinga, pasižymiu greita 

orientacija.  

▪ Esu komunikabili,  mėgstu darbą komandoje, lengvai užmezgu ir 

išlaikau puikius santykius su kolegomis. 

▪  Domiuosi švietimo naujovėmis, greitai prisitaikau prie naujovių, 

.stengiuosi jas taikyti savo darbe. 

Nuo 2021 m. kovo  15 d. Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Atsakinga už ugdomojo proceso planavimą, organizavimą, 

vertinimą, pasiekimus ir socialinės partnerystės ryšių plėtojimą. 

 

2007 – 2012  m. Metodininkė organizatorė 

Atsakinga už miesto pedagogų, specialistų, tėvų konsultacijas  

bei įvairių renginių, paskaitų organizavimą ir vedimą. 

Kauno vaikų lopšelis-darželis „Drevinukas“, Specialiojo  

ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Šeimos link“. 

 

1991-2021 m. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

auklėtoja. 

Atsakinga už grupės vaikų ugdomojo proceso organizavimą,  

vaikų pasiekimų stebėseną bei vertinimą. 

Kauno vaikų lopšelis-darželis „Drevinukas“. 

 

1989-1991 m. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

Atsakinga už grupės vaikų ugdomojo proceso organizavimą,  

vaikų pasiekimų stebėseną bei vertinimą. 

80-asis Kauno vaikų lopšelis-darželis. 

 

1989-07-03  – 1989-07-31 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.  
Atsakinga už grupės vaikų ugdomojo proceso organizavimą,  

vaikų pasiekimų stebėseną bei vertinimą.  

13-asis Kauno vaikų lopšelis-darželis. 

 

 

P A T I RT IS  

ALINA JANKAUSKIENĖ 
     D i r e k t o r ė s  p a v a d u o t o j a  u g d y m u i  

ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikaci
ja 

Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų sprendimas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 
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S K AI T M EN I NI A I  G EB ĖJ IMA I  


