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2016 m. iki dabar
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šiaulių lopšelis - darželis "Bitė" 
(buvęs Logopedinis lopšelis-darželis)

-Planuoju,  organizuoju, koordinuoju ir prižiūriu ugdomąją veiklą, teikiu
pagalbą  pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, rūpinuosi specialiųjų
poreikių  vaikų saugumu, organizuoju ir prižiūriu pavaldaus pedagoginio
personalo  darbą, prižiūriu, kaip vykdomi Įstaigos veiklą reglamentuojantys
dokumentai.  Rengiu ir įgyvendinu projektus, kuruoju rengiamų individualių,
pritaikytų  programų rengimą ir įgyvendinimą. Organizuoju ir vykdau VGK
darbą. Bendrauju  ir bendradarbiauju su švietimo pagalbos institucijomis.
Organizuoju  konferencijas, metodines dienas. Kartu su darbo organizavimo
grupėmis rengiu  ikimokyklinio, meninio ugdymo, logopedo programas.
Pareigingai, kūrybiškai,  iniciatyviai veikiu, pasižymiu nepriekaištinga
profesine reputacija, elgesiu,  gebu dirbti komandoje, gebu savarankiškai
planuoti, organizuoti savo ir  pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir
kitus dokumentus, gebu  savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo
ugdymui pareigybės aprašyme  nustatytas funkcijas.  Pastoviai tobulinu ir
plečiu turimas žinias apie vaikų turinčių kalbos ir kalbėjimo  sutrikimus,
įvairiapusį raidos sutrikimą, mišrų raidos sutrikimą, ar kt.  ugdymą.

2015 m. – 2016 m.
Specialusis  pedagogas

Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis

-Atlikau pedagoginį vaikų vertinimą, vertinau jų žinių, mokėjimų,  įgūdžių,
gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Rengiau sutrikusių  funkcijų
ugdymo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas. Rengiau 
 pritaikytas ugdymo programas, įgyvendinau veiklos planus, dalyvavau VGK 
 veikloje. Padėjau specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo
 turinį ir lavinti sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno  specialiųjų
poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes. Teikiau metodinę  pagalbą ir
konsultavau auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus  (globėjus,
rūpintojus) specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gebu savarankiškai planuoti ir organizuoti

savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje. Domiuosi

ugdymo naujovėmis, nuolat tobulinu savo

kvalifikaciją ir įgytas žinias pritaikau

darbe. Esu novatoriška, pareiginga,

atsakinga, komunikabili, tolerantiška,

gebanti  kūrybiškai veikti, aktyvi

bendruomeninėje veikloje. 

Geri kompiuteriniai įgūdžiai. 

Turiu vairuotojo pažymėjimą nuo

2005 m.. B ir A kategorijos. 
Šeima pilna. Turiu  dukrą.

ASMENINĖ INFORMACIJA
Kraštinė  gatvė 16, Kuršėnai,

Šiaulių rajonas, LT-81145, Lietuva     

gim. data 07/08/1983

Pilietybė- lietuvė
 Tel.   +37065639800       

 el.p.   donatagurciniene@gmail.com

 

   

INTERESAI
- Domiuosi meno terapija (dailės).

- Mėgstu įvairius rankdarbius
(nėrimas, papuošalų gamyba,

karpiniai ir kt.)
- Mėgstu važinėti motociklu.

- Patinka organizuoti renginius ir
inscenizuoti.

- Skaitau įvairias knygas.
- Esu  sporto stovyklų vadovė.

 



2005 m. iki 2016 m.
Vyresnioji  ikimokyklinio ugdymo

pedagogė
 Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis

-Organizavau, planavau, įgyvendinau ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymą(si).   Padėjau specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams
įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į
kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes.
  Rengiau pritaikytas ugdymo programas, įgyvendinau veiklos planus,
dalyvavau VGK veikloje, įgyvendinau socialinio – emocinio ugdymo, smurto
ir patyčių prevencijos programas.

2012 m. – 2013 m.
Logopedas ir specialusis pedagogas

 Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

-Vertinau  vaikų kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus,
specialiuosius  ugdymosi poreikius, teikiau siūlymus dėl specialiosios
pedagoginės pagalbos  skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka.  Rengiau vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų
veikimo programas, organizavau grupines,  pogrupines ir individualias
logopedines pratybas, taikiau specialiąsias  poveikio priemones
(atitinkančias specialiuosius ugdymosi poreikius) vaikų  kalbėjimo ir kalbos
sutrikimams įveikti. Konsultavau pedagogus pritaikant  vaikams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi programas,  ugdymosi būdus,
metodus ir specialiąsias ugdymosi priemones. Informavau ir  konsultavau
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) 
 specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais,
rekomendavau  ugdytinių tėvams dėl tolimesnio vaikų ugdymo namuose.
Dalyvavau Vaiko gerovės  komisijos veikloje, taikiau savo darbe logopedijos
naujoves. Šviečiau  įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos
neišlavėjimo ar  sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios
pedagoginės pagalbos  teikimo klausimais, formavau bendruomenės ir
visuomenės teigiamą požiūrį į  vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi
poreikių. Bendradarbiavau su švietimo  pagalbos tarnybos ir kitų institucijų
specialistais, priklausiau Šiaulių  miesto mokyklų logopedų tarybai.



IŠSILAVINIMAS

Šiaulių universitetas
2006 m.

- Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, specializacija –
logopedas. 
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti specialiuoju pedagogu ir
/ ar logopedu ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo,
specialiojo ugdymo įstaigose ir kitose įstaigose pagal profesiją.

Šiaulių universitetas Tęstinių studijų
institutas
2014 m.

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo
profesinė kvalifikacija.
Suteiktas  studijų pažymėjimas, kuris patvirtina įgytas
kompetencijas ir suteikia teisę
dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas. Turiu teisę dirbti ikimokyklinio ugdymo auklėtojos
pareigose ir priešmokyklinio ugdymo pedagoge (darželyje ir
mokykloje).

 Vytauto Didžiojo universitetas. Švietimo
akademija.

2022  m. iki dabar

-- Tiflopedagogo kvalifikacija.

Kauno technologijos universitetas
2018 m. iki dabar

- Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Studijos šiuo metu sustabdytos.


