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Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Alma Vidžiūnienė 

Adresas(-ai) Luokesos km., Molėtų raj., Lietuva 

Telefonas(-ai) 861139117   

El. paštas(-ai) a.vidziuniene@spt.moletai.lt 
  

Pilietybė lietuvė 
  

Gimimo data 1966.10.17 
  

Lytis moteris 
  

  

Darbo patirtis 
                                                        Datos 

 
                            Profesija arba pareigos  
          
         Pagrindinės veiklos ir atsakomybės    

 
Nuo 2018.09.01 – iki dabar 
 
L.e.  Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigas 

  

Datos  2007.09.03 – 2018.09.01 

Profesija arba pareigos metodininkė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagogų, kitų suaugusiųjų mokymo organizavimas, metodinės veiklos koordinavimas, seminarų 
vedimas, darbas su jaunimu 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Molėtų švietimo centras, Vilniaus g. 44, Molėtai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

Datos Nuo 1994.09.01 – iki dabar  

Profesija arba pareigos Prancūzų kalbos ir etikos mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdomoji veikla, pasirengimas ugdomajai veiklai, savišvieta,  vadovavimas projektų grupei. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Molėtų gimnazija, Jaunimo g. 3, Molėtai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 

Datos Nuo 2003.09.01 – 2006.06.31 

Profesija arba pareigos Prancūzų kalbos dėstytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dalyko dėstymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos kolegija, Maironio g. 7, Utena 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga 
  

  

Išsilavinimas  
  

Datos    1985 - 1989 m. 

Kvalifikacija Prancūzų kalbos bakalauras 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Vilniaus pedagoginis institutas 

Datos    2006 -2007 m. 

Kvalifikacija Edukologijos magistras 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Vilniaus pedagoginis universitetas 
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Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Prancūzų k.  C1 
Įgudęs 

vartotojas 
C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Rusų k.  C1 Įgudęs 
vartotojas 

C1 Įgudęs vartotojas B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

Anglų k.  A2 Pradedantis 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Dirbdama skirtingose švietimo įstaigose bei vykdydama tarptautinius projektus  įgijau bendravimo bei 
bendradarbiavimo kompetenciją, kurią sudaro gebėjimas bendrauti  ir bendradarbiauti su įvairiais 
skirtingų kultūrų asmenimis darbo srityje ir socialinėje aplinkoje bei gebėti spręsti konfliktus. 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Vykdydama vietinius bei tarptautinius projektus įgijau  projektų valdymo ir vadovavimo komandai 
patirties. Dirbdama su  įvairaus amžiaus žmonių grupėmis  įgijau gebėjimą planuoti, organizuoti 
metodinę, ugdomąją bei neformalią veiklą. 

  

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Moku dirbti „Microsoft Office“ programomis (Word, Excel ir Power Point), SPSS programa. 

  

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Gebėjimas spręsti kelias užduotis vienu metu, gebėjimas kaupti ir vertinti informaciją, gebėjimas 
laisvai reikšti mintis, išlikti ramiai stresinėse situacijose. 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 
  

Papildoma informacija Patirtis projektų rašyme ir įgyvendinime: 
2012-2014 m. programos „ Leader“ projektas „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, 
didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ , skirtas įvairaus amžiaus kaimo bendruomenių 
atstovams 
2011 m. JTBA programos „ Veiklus jaunimas“ jaunimo vietinės iniciatyvos projektas „Visi mes gimę po 
viena saule“, skirtas Molėtų rajono mokinių tarybai. 
2006 M. JTBA programos „ Veiklus jaunimas“ tarptautinių jaunimo mainų su Slovėnijos jaunimu  
projektas „Kuo mes patrauklūs Europai“, skirtas Molėtų rajono jauniems žmonėms. 
 Sistemingai rašomi ir vykdomi savivaldybės lygmens projektai, skirti įvairioms amžiaus grupėms 
 2010 m. stažuotė „Déléqués élèves: exercice réussi de citoyenneté? Prancūzijoje pagal Comenius 
programą, kurios metu gilintasi į darbo su jaunimo neformaliomis organizacijomis  Italijoje, Ispanijoje , 
Prančūzijoje ir  Rumunijoje ypatumus. 
 
Tarptautinio jaunimo informavimo tinklo EURODESK atstovė Molėtų rajone. 

   Utenos apskrities Molėtų rajono Jaunimo garantijų iniciatyvos komisijos narė. 
Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė. 

  

 


