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ASMENINĖ INFORMACIJA RITA ŠILINIENĖ  
 

 

 Žemynos g. 19 Bariūnai, Joniškio r., LT-84420, Lietuva  

  +370 687 816 39        

 silinienerita@gmail.com  

 Moteris | 1979 01 03 | Lietuvė  

 
 

DARBO PATIRTIS   

 

2022 01 01 iki dabar 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 08 01–2021 12 31 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2016 03 22–2019 07 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2007 09 01–2016 03 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direktorė 
Joniškio vaikų lopšelis-darželis, Statybininkų g. 5, 84124 Joniškis, tel.: 8 426 51751, el. paštas: 
darzelis.saulute@gmail.com, svetainė: www.joniskiosaulute.lt 
 Atsakinga už ugdymo įstaigos veiklą ir rezultatus 
 Ugdytinių pasiekimų stebėseną, fiksavimą ir vertinimą 
 Įstaigos dokumentacijos rengimą 
 Darbo grupių koordinavimą 
 Projektų rengimą 
Švietimas ir ugdymas 

 
Laikinai einanti direktoriaus pareigas  
Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kriukai, Joniškio r., LT-84443, Tel.: 
+370 426 45226, el. paštas: kriukai@gmail.com, svetainė: www.kriukai.joniskis.lm.lt 
 Atsakinga už ugdymo įstaigos veiklą ir rezultatus 
 Ugdytinių pasiekimų stebėseną, fiksavimą ir vertinimą 
 Įstaigos dokumentacijos rengimą 
 Darbo ir metodinių grupių koordinavimą 
 Projektų rengimą 

Švietimas ir ugdymas 

 
Metodininkė-neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė, laikinai einanti 
direktoriaus pareigas  
Joniškio rajono švietimo centras, Melioratorių a. 14, Joniškis, LT-84173, Tel.: +370 426 66061, el. 
paštas: mok.centras@sc.joniskis.lm.lt, svetainė: www.sc.joniskis.lm.lt  
▪ Atsakinga už neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimą ir koordinavimą 

▪ Suaugusiųjų kvalifikacijos ir savišvietos poreikio tyrimų atlikimą 

▪ Vadovavimą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  koordinacinei tarybai 

▪ Seminarų, parodų, konferencijų, kursų ir kt. renginių organizavimą 

▪ Programų inicijavimą, kvalifikacinių programų ir projektų rengimą 

▪ Metodinių būrelių, Trečiojo amžiaus universiteto fakultetų veiklų koordinavimą 
Švietimas 

 
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja 
▪ Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, Dainų g. 13, Šiauliai, LT-78334, Tel./faksas: +370 41 552898, el. 

paštas: romuvos.pm@siauliai.lt, svetainė: www.romuvospm.lt 

▪ Atsakinga už ugdymo proceso organizavimą 

▪ Vadovavimą auklėjamai klasei, metodinei grupei  

▪ Respublikinių konferencijų, miesto olimpiadų ir renginių organizavimą 

▪ Papildomo ugdymo, modulių ir individualizuotų programų rengimą 

▪ Dalykinių pranešimų rengimą 

▪ Ugdytinių rengimą konkursams 
Švietimas ir ugdymas 

 

http://www.joniskiosaulute.lt/
http://www.kriukai.joniskis.lm.lt/
mailto:romuvos.pm@siauliai.lt
http://www.romuvospm.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

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

 

2006 09 13–2012 04 18, 2020 m. 

 

 

 

 

 
2003 01 15–2007 08 07 

 

Anglų k. dėstytoja 

VŠĮ „Interlingava“, VĮ „Kalba.lt“, UAB „Danspin“, Raseinių rajono savivaldybė  
 Bendrinės bei verslo anglų k. dėstymas įmonių ir organizacijų darbuotojams 
 Anglų k. dėstymas ikimokyklinio amžiaus–12 kl. ugdytiniams, suaugusiųjų grupėms 
 Anglų k. kursų vedimas 

Švietimas  
 

Anglų kalbos mokytoja suaugusiųjų klasėse 
Raseinių „Kalno“ vidurinė mokykla, Raseinių  Šaltinio vidurinė mokykla 

▪ Atsakinga už pamokų vedimą 2–12 kl.  

▪ Pirmininkavimą metodinėje grupėje 
Švietimas ir ugdymas 

2013 m. rugsėjis - 2015 m. birželis 

 

 
 

2003 m. rugsėjis - 2006 m. birželis  

Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis 
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. E. Ožeškienės g. 18, LT-44254, Kaunas, Lietuva. 
 Vadybos krypties švietimo lyderystė 

 

Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija 

 

Šiaulių universitetas, Tęstinių studijų institutas, Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai, Lietuva 

▪ Anglų filologija 
 

1997 m. rugsėjis - 2002 m. birželis  
 

Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė 
kvalifikacija 

 

Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai, Lietuva 

▪ Specialusis pedagogas 

▪ Sutrikusio intelekto vaikų kūno kultūros mokytojas 

▪ Kineziterapeutas 
 

1998 m. rugsėjis - 2001 m. birželis  Pradinių klasių anglų kalbos mokytojo kvalifikacija  

Šiaulių universitetas, edukologijos fakultetas, P. Višinskio  g. 25, LT-76351, Šiauliai, Lietuva 

▪ Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba C2  C2 C2 C2 C2 

  

Rusų kalba B2 C1 B2 A2 B1 

  

Ispanų kalba A1 A1 A1 A1 A1 
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PAPILDOMA INFORMACIJA Esu energinga, inovatyvi, iniciatyvi, bendruomeniška, draugiška, pareiginga, komunikabili, imli 
naujovėms, punktuali, darbšti, atsakinga, siekianti tikslo, gerai organizuoju bei atlieku darbą 
laiku. 

 

 

PRIEDAI   

 
 

Bendravimo gebėjimai 

 

 

 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

 

▪ Gerai sekasi dirbti komandoje 

▪ Bendravimo gebėjimus tobulinu vadovaudama darbo grupėms, vesdama anglų k. kursus; 
viešėdama Lietuvos ir užsienio šalyse kaip projektų partneriai 

▪ Lengvai prisitaikau naujoje aplinkoje 
 

▪ Vadovavimas įstaigos bendruomenei ( 39 darbuotojai),  
patirties įgijau vadovaudama Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto rektoratui (12 dekanų), 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir  tęstinio mokymosi koordinacinei tarybai (11 žmonių) 

▪ Įstaigos veiklų ir asmeninių renginių organizavimas 
 

 

 

 

Skaitmeniniai gebėjimai 

 
Informacijos                 Komunikacija                Turinio kūrimas                    Saugos                             Problemų 
apdorojimas                                                                                                   reikalavimų                       sprendimas 
                                                                                                                        išmanymas 

Pažengęs                 Pažengęs                Pažengęs                     Pažengęs                    Pažengęs 
Vartotojas                  vartotojas                vartotojas                      vartotojas                    vartotojas  

 ▪ Puikiai moku naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis 

▪ Dirbu su Microsoft Office 365 programomis 

▪ Labai gerai išmanau darbą su DVS „Kontora“ 

▪ Puikiai įvaldžiusi virtualias mokymosi platformas“ Moodle, G-Suit, Zoom; nuotolinio mokymosi 
įrankius: Kahoot, Canvas, Padlet, Mentimeter 

Kiti gebėjimai Puikiai organizuoju renginius. Turiu muzikinį išsilavinimą 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 

Savanorystė  

Projektai 

Kursai  

Testai 

Narystė 

 

  

Metodinė veikla 

 

 

Seminarai 

 

Konferencijos  

 
 

Rekomendacijos 

▪ Anglų k. užsiėmimų vedimas Joniškio TAU klausytojams 

▪ Projektų paieška. Dalyvavimas projektinėje veikloje (eTwinning, Erasmus+, Nord, Empire) 

▪ Parengta ir patvirtinta ilgalaikė (60 val.) anglų k. kursų programa 

▪ 2018 m. išlaikytas bendrųjų gebėjimų testas 

▪ Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės 
tarybos narė (2016 m. –2019 m. ) 

▪ Joniškio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacijos narė (2018 m. – dabar) 

▪ Suorganizuota edukacinė išvyka „Patirtinis mokymas(is) kitose aplinkose“ (2019 m. spalis, 6 val., Nr. 
2718, Joniškio rajono švietimo centras);  40 val. ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa „Šiuolaikinės 
pamokos organizavimas“ 

▪ Nuolatinis kvalifikacijos  tobulinimas mokymuose, kursuose; vadybiniuose, mokomuosiuose 
seminaruose 

▪ Užsienio kalbų konferencijos organizacinės grupės narė. Skaityti pranešimai anglų k. ‘Projects – a 
successful key to learning foreign language’ (2015-03-25, Nr. 93023, Šiaulių miesto savivaldybės 
švietimo centras) ir lietuvių k. „Projektinė veikla – sėkmingo ugdymo garantas“ respublikinėse 
konferencijose (2016-02-25, Nr. 101595, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras) 

▪ Jolanta Stankaitienė – Raseinių Šaltinio progimnazijos pavaduotoja ugdymui 

▪ Irena Akmenskienė – Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja 

▪ Ramutė Grigaliūnienė – senjorė (buvusi Joniškio ranono švietimo centro direktorė) 

▪ Vaida Aleknavičienė – Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja 

▪ Diplomų kopijos  

▪ Mokytojo atestacijos pažymėjimo kopija  

▪ Lankytų kursų, mokymų ir seminarų sąrašas 

▪ Vykdytų projektų sąrašas 


