
Direktorės pavaduotoja ugdymui Elona Kurklietienė  

CV  

BENDRIEJI DUOMENYS:  

Tel.: (8 37) 31 20 40  

El. paštas: elona.kurklietiene@gmail.com 

Gimimo vieta: Kauno miestas 

Gyvenamoji vieta: Kaunas  

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi, užaugintos dvi dukros.  

  

STUDIJOS:  

  

1988/1992 m.m. Šiaulių pedagoginis institutas, suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.  

DARBO PATIRTIS:  

Nuo 2005-09-01 Kauno ,,Paparčio” pradinės mokykla. Pareigos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

1995-2005 Kauno darželis – mokykla ,,Žara“. Pareigos – pradinių klasių mokytoja.  

1992-1995 Kauno Aukuro vidurinė mokykla. Pareigos – pradinių klasių mokytoja.  

 

VADYBINĖ KVALIFIKACIJA:  

2008 m. suteikta III vadybos kvalifikacinė kategorija.  

2005 m. suteikta pradinių klasių Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.  

PATIRTIES SKLAIDA:  

Data Pavadinimas Išdavusios, 

išspausdinusios 

institucijos pavadinimas 

Pastabos 

2020 m. ,,Kai tikslai sutampa su norais: STEP 

aerobika ir ,,BodyFlex“ 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro Vaikų 

sveikatos stiprinimo skyrius 

Straipsnis 

2019 m.  Straipsnis ,,Sunkus vaikas?“ Žurnalas ,,Mama“ (Vasario 

mėn.) 

Straipsnis 

2016-02-18 ,,Laimės žiburys – tėvų savanorystė“ KPKC Pranešimas 

2016-10-06 Pranešimas apie ugdytinių parengimą 

mokyklai siekiant sėkmingos adaptacijos 

mokantis pradinio ugdymo pakopoje 

Kauno vaikų darželis 

,,Vaivorykštė“  

Pranešimas 

2014-08-22 

- 28 

Pirmokas. Vaiko sėkmę lemia pozityvus 

tėvų požiūris 

„Šeimininkė Straipsnis 

2014-08-23 „Vadovėlis tik pagalbinė priemonė“ „Kauno diena“ Straipsnis 

2014-05-09 „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos 

link“ 

KPKC Konferencijoje 

skaitytas 

pranešimas 
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2013-06-18 „Tikslingas mokinių motyvacijos ugdymas 

mokant anglų kalbos ankstyvajame 

amžiuje“ 

KPKC Konferencijoje 

pristatė 

pranešimą 

2014-02-01 „Kodėl vaikai negirdi, ką jiems kalba 

mokytojai“ 

„Laikinoji sostinė“ straipsnis 

2013-11-21 „Moko išgelbėti gyvybę“ Dialogas Straipsnis 

2014-01-31 „Netikėta diagnozė iš gydytojų lūpų – jūsų 

vaikas autistas 

www.delfi.lt › DELFI 

Pilietis › Piliečių naujienos 

Straipsnis 

2013-04-18 „Netradiciniai bendradarbiavimo su tėvais 

būdai“ praktinėje veikloje „Vaikų – tėvų – 

pedagogų diena Vaivorykštėje – 2013 

Kauno vaikų darželis 

„Vaivorykštė“ 

Konferencijoje 

skaitė pranešimą 

2013-02-14 „Mokyklų mugė: kad lengviau būtų 

pasirinkti“ 

Dialogas Straipsnis 

2011-09-21 „Ir šiemet šauniai „Darė““ Dialogas Straipsnis 

2012-11-12 „Mokytojas lyderis – ugdymo sėkmės 

garantas“ 

Kauno r. Lapių pagrindinė 

mokykla 

Skaitė pranešimą 

2012-11-19  „Mokytojas lyderis – ugdymo sėkmės 

garantas“ 

KPKC Skaitė pranešimą 

2011-10-18 „Pradinių klasių mokytojo veikla, siekiant 

geresnės ugdymo(si) kokybės“  „Tobulumo 

beieškant“ 

Kauno Eigulių pagrindinė 

mokykla 

Skaitė pranešimą 

2010-05-04 „Savaitė be patyčių Kauno „Paparčio“ 

pradinėje mokykloje“ 

www.kaunietis.lt Straipsnis 

 

REIKŠMINGESNI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI:  

2021-02-04 Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų vadovavimo ir lydersytės kompetencijų gilinimas (VšĮ 

Trakų šv. c. Nr. 35418) 

2020-05-13 ,,Vadovo EQ asmeniniam ir organizacijos efektyvumui didėjančio nedapibrėžtumo laikotarpiu” 

(KPKC Nr. VB—2020-0222) 

2020-06-19 projekto ,,TĘSK”  pedagoginės stažuotės aptarimas (Vytauto didžiojo universtitetas, Nr. SK-12-

ŠAK-20-050)  

2019-08-30 ,,Laikas kartu” (LIONS QUEST, sertifikatas Nr. LK-12792) 

2019-06-04 Neformaliosios švietimo lyderystės programos  modulis ,,Lyderis – mokymosi vedlys” (VšĮ 

MTC, akr. paž. Nr. 063, projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) 

2018-03-20 ,,Strateginė švietimo konferencija 2017. Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai. Vadovų sesija” 

(LVJŠC Nr. (1.32.) V10-372) 

2017-02-12 ,,Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis” (LEU, Nr.PK9(GU)24) 

2017m. rugsėjo 29-lapkričio 29d. ,,,,Švietimo lydersytės samprata” (VšĮ ,,Mokyklų tobulinimo centras”, 

Nr.LL3-271) 
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2015-2016 m. ,,Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje” (KPKC, Nr. VB-0691) 

2013-09-10 edukacinė stažuotė Austrijoje 

2012-2013 m.  ,, Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ 

(SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-005, KPKC, Nr. VB-306). 

2006-2007 m. dalyvavau programoje „Mokyklos vadybos pagrindai” (KPKC, Nr. 082). 

 

PADĖKOS:  

DATA KAS PAREIŠKĖ UŽ KĄ PAREIŠKĖ 

2020-08-28 Mokyklos direktorė 
Už novacijas, mokyklos įvaizdžio stiprinimą, jaunų 

specialistų motyvavimą ir sėkmingą bendradarbiavimą. 

2020 
Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

Už mokinių parengimą nacionaliniam saugaus elgesio 

vandenyje ir prie vandens telkinių konkursui ,,Mano 

mokykla gali“ 

2019  
Organizacija ,,Gelbėkit 

vaikus“ 

Už aktyvų Solidarumo bėgimo  2019 organizavimą ir 

nuoširdų mokinių įkvėpimą daryti gerus darbus 

2018 ,,Sveikatiada“ 
Už aktyvią veiklą projekte ,,Sveikatiada“ bei vaikų sveikos 

gyvensenos kultūros puoselėjimą ugdymo įstaigoje 

2018-03-12 
VšĮ ,,Pozityvaus ugdymo 

institutas“ 

Už dalyvavimą iniciatyvoje ,,Draugiškoji socialinio-

emocinio ugdymo olimpiada ,,Dramblys“ pradinėms 

klasėms“ 

2017 
Kauno miesto savivaldybės 

VSB 

Už įsitraukimą į programą, skirtą formuoti vaikų burnos 

higienos įgūdžius ,,Sveiki dantys – misija įmanoma“ 

2017 

VĮ Švenčionėlių miškų 

urėdija ir Švenčionių 

pradinė mokykla 

Už mokinių paruošimą ir dalyvavimą respublikiniame 

kūrybinių darbų-aplikacijų konkurse ,,Gražiausias žodis – 

Lietuva“ 

2016-05-10 Kauno ,,Vyturio“ gimnazija Už dalyvavimą akcijoje ,,Daryti gera tiesiog gera 2016“  

2016-02-24 
Lietuvių kalbos institutas,  

UAB ,,Biuro pasasulis“ 

Už aktyvų dalyvavimą nacionaliniame Vinco Kudirkos 

dailyraščio konkurse ,,Rašom“ 
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2014-03-29 Kauno Šachmatų federacija Už bendradarbiavimą ir šachmatų sporto populiarinimą 

2014 
Kauno vaikų darželis 

,,Vaivorykštė“ 

Už rezultatyvų edukacinį ir metodinį bendradarbiavimą 

siekiant priešmokyklinio bei pradinio ugdymo dermės 

2014 
Organizacijas „Gelbėkit 

vaikus“ 

Už 1-ojo solidarumo bėgimo Lietuvoje organizavimą savo 

mokykloje 

2013-10-18 Lietuvos zoologijos sodas Už akcijos „Gilė 2013“ iniciavimą mokykloje 

2012-06-20 

Kauno kolegijos Justino 

Vienožinskio menų 

fakultetas 

Už suteiktą galimybę Marnix Pedagoginės akademijos 

(Utrecht, Olandija) ir Katalikiškos Pedagoginės akademijos 

(Krems, Austrija) studentams ir dėstytojams, atliekantiems 

pažintinę-stebėjimo praktiką Kauno kolegijos Justino 

Vienožinskio menų fakultete, stebėti ugdymo procesą ir 

diskutuoti apie pradinį ugdymą Lietuvoje 

2012-05-04 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir 

kultūros  reikalų valdybos 

Švietimo ir ugdymo skyrius 

Mokyklos 20-mečio jubiliejaus proga už prasmingą 

profesinį bei kūrybinį darbą 

2012-03-31 

Šiaulių Universitetas 

Matematikos ir 

informatikos fakultetas 

Už parengtą respublikinės XIV ketvirtų – penktų klasių 

Lietuvos moksleivių matematikos olimpiados prizininką 

2011-04-06 
Kauno Pilėnų vidurinė 

mokykla 

Už nuoširdų bendradarbiavimą lavinant moksleivių 

kūrybinius gebėjimus 

2010-04-06 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir 

kultūros departamento 

Švietimo ir ugdymo skyrius 

Už dalyvavimą akcijoje „Gamta – sveikatos šaltinis“ 

2010-01-20 Kauno miesto meras 
Už tradicinių vertybių puoselėjimą bei prasmingą profesinį 

ir organizacinį darbą pedagoginės bendruomenės baruose 

2009 
Kauno vaikų darželis 

,,Vaivorykštė“ 

Už dalyvavimą, parodytą meilę gimtajai kalbai, padedančiai 

mums visiems augti dvasiškai, tobulėti, tapti geresniais ir 

puikų ugdytinių paruošimą, gerą nuotaiką deklamavimo 

konkurse- „Tūkstantmečio vaikai – 2009“ 

2007 Kauno miesto meras 

Už ieškojimus ir atradimus tobulinan vidaus audito 

metodiką, patirties sklaidą, siekį tobulinti mokyklos veiklą, 

kurta jos savitą kultūrą 

 


