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ASMENINĖ INFORMACIJA Vidmantė Miliauskaitė - Mencė  

  

 Melioratorių al. 8-64, LT-99147, Šilutė, Lietuva.  

 +370 65751601        

 vidmanteg@inbox.lt  

Lytis moteris | Gimimo data 03-03-1987 | Pilietybė lietuvė  

 
 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

2021 06 08 ir dabar 

 

 

 

2020 08 10 iki 2021 06 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 09 01 iki 2020 08 07 

 

 

 

 

 

 

 

2010 09 01 iki 2020 08 07 

Direktorė 
Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, Atgimimo al. 1, Šilutė. Tel. nr. 8 441 62264, 
https://www.raudonkepuraite.lt/ 

 
Atvejo vadybininkas  

Šilutės socialinių paslaugų centras, Tilžės g. 32, Šilutė. Tel. nr. 8 441 53014, https://www.silutesspc.lt 

 šeimos poreikių dėl pagalbos teikimo ir socialinės rizikos lygio šeimoje vertinimas, pagalbos organizavimas, 
vaiko individualių poreikių ir šeimos socialinės aplinkos, rizikų ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimas;  

 pagalbos plano šeimai sudarymas, koordinavimas, įgyvendinimas, periodinis pagalbos plano peržiūrų 
organizavimas; 

 šeimos stebėsena;  

 komandinis darbas su darbuotojais teikiančiais pagalbą ir paslaugas šeimai; 

 atvejo vadybos posėdžių planavimas, organizavimas, vedimas; 

 kompleksinės pagalbos šeimai koordinavimas, siekiant išvengti vaiko teisių pažeidimų ir įgalinti šeimą 
savarankiškai užtikrinti vaiko teises, laisves ir poreikius, bei teisėtus interesus. 

 

Socialinis pedagogas 
Šilutės l/d „Raudonkepuraitė“, Atgimimo al. 1, Šilutė. Tel. nr.: 8 441 62264, 
https://www.raudonkepuraite.lt 
 
 socialinės pedagoginės pagalbos teikimas ugdytiniams, mokytojams, tėvams; 

 prevencinė projektinė veikla, organizavimas ir vykdymas; 

 šeimų švietimas; 

 komandinis darbas. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Šilutės l/d „Raudonkepuraitė“, Atgimimo al. 1, Šilutė. Tel. nr.: 8 441 62264, 
https://www.raudonkepuraite.lt 

 
 ugdomojo proceso planavimas, organizavimas ir teikimas 1,5 – 6 m. ugdytiniams;  

 renginių ir projektinių veiklų organizavimas, koordinavimas;  

 tėvų švietimas;  

 ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas;  

 darbas komandose; 

 internetinės įstaigos svetainės administravimas. 

2018 09 01 – 2020 06 16 

 

 

Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Klaipėdos universitetas,  H. Manto g. 84, Klaipėda. Tel. nr: 8 46 398908,  https://www.ku.lt 

https://www.raudonkepuraite.lt/
https://www.raudonkepuraite.lt/
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 
 

 

               

               2011 09 07 -  2013 06 18 

 

 

 

             

               

               2007 09 01 – 2011 01 28 

▪ šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga. 
 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Klaipėdos universitetas,  H. Manto g. 84, Klaipėda. Tel. nr: 8 46 398908,  https://www.ku.lt 

 vaikystės pedagogika ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. 

 

Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės g. 1, Klaipėda. Tel. nr: 8 46 489132, https://www.kvk.lt 

 socialinės pedagogikos profesinė kvalifikacija. 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Rusų kalba A2 A2 A2 A2 A2 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

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

Turiu pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygmenį, kurį įvertino UAB „Kalba.lt“ (2020-05-
20) – B1 (Cambridge Placement Test). 

Bendravimo gebėjimai Gebu bendrauti ir bendradarbiauti, išklausyti, pateikti informaciją glaustai ir plačiai (žodžiu ir raštu), 
interpretuoti, bendrauti mažose grupėse ir komandose, organizuoti ir vesti pokalbius, diskusijas, 
posėdžius. Esu lanksti ir gebu prisitaikyti bendraujant įvairiose kompanijose, situacijose, rasti 
kompromisą, bendrą sprendimą konfliktinėse situacijose. Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialine pedagoge, atvejo vadybininke, laikinai pavaduojant 
direktorių l/d „Raudonkepuraitė“, būdama darbinių grupės nare ir vadove, seminaruose ir kursuose. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu planuoti, organizuoti ir koordinuoti užduotis ir darbus, renginius, posėdžius ir susirinkimus, laiką 
skirtą darbui. Lanksčiai prisitaikau prie įvairių užduočių, ieškau reikalingos informacijos, šaltinių. Gebu 
priimti, analizuoti ir pateikti kitiems apdorotą informaciją. Turiu problemų sprendimo įgūdžių, moku 
analizuoti problemas, ieškoti priežasties ir rasti išeitį. Gebu daryti įtaką, konsultuoti, įtikinti. Gebu kurti ir 
palaikyti pozityvius ir dalykinius santykius su kolegomis, administracija, vadovais, specialistais. Esu 
komunikabilus lyderis, gebantis dirbti komandose, lankstus ir kryptingas, siekiantis tikslo ir darbo 
kokybės, gebantis nukreipti kitus tobulėti, ieškoti resursų ir pati siekianti nuolatinio tobulėjimo 
profesinėje srityje, asmenybės augime. Profesinėje veikloje vertinu savo ir kitų kūrybiškumą, 
pareigybės funkcijų vykdymą. Organizacinius gebėjimus tobulinau dirbdama ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja, socialine pedagoge, atvejo vadybininke, laikinai pavaduojant direktorių l/d 
„Raudonkepuraitė“ (Įsakymas dėl atsakingo asmens skyrimo įstaigoje, 2020-06-18; Įsakymas dėl 
atsakingo asmens skyrimo įstaigoje, 2020-05-04), būdama darbinių grupių nare (vaiko gerovės 
komisijos ir įstaigos veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo grupių narė, 2019-09-27 – 2020-08-27) ir 
vadove (projektas „Visi kartu-dėl mūsų vaikų, projekto vadovė, 2019 01 01 – 2020-09-01; informacinės 
darbo grupės vadovė, 2019-09-27 – 2020-08-27), vadovaudama praktikai (įsakymas dėl praktikos 
vadovo skyrimo, 2018-11-26), seminaruose ir kursuose. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

https://www.ku.lt/
https://www.kvk.lt/
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas  Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas  

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

 Turiu skaitmeninio raštingumo kompetencijų pažymėjimą Nr. R7-831 (išduotą Šilutės rajono 
švietimo pagalbos tarnybos, 2019-05-10) pagal sritis ir kriterijus: informacijos valdymas, 
komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir 
mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.  

 Turiu įgūdžių dirbant informacinėse sistemose: SPIS, kontora. 

Vairuotojo pažymėjimas Turiu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, nuo 2018-03-18. 

Publikacijos 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                       Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

„Šeimų švietimo Šilutės miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimas ir įgyvendinimas: 
pedagogų ir tėvų nuomonės“,  REGIONAL FORMATION AND DEVELOPMENT STUDIES, No. 3 
(32), Klaipėda, 2020. Prieiga per Internetą: < http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/2145 >. 
 
„Inovatyvių veiklos formų paieškos ir pokyčiai dirbant komandoje“, Švietimo naujienos: Ikimokyklinis 
ugdymas, 2018. Prieiga per internetą: <https://www.svietimonaujienos.lt/inovatyviu-veiklos-formu-
paieskos-ir-pokyciai-dirbant-komandoje/>. 
 
Mokslinė magistrantų konferencija „Šeima yra ne tik raginimas gyventi, bet ir gyvenimas“, pristatytas 
pranešimas „Pedagoginis tėvų švietimas ikimokyklinio ugdymo pedagogo ir tėvų partnerystės 
kontekste“, 2019, Klaipėda (Klaipėdos universitetas). 
 
Konferencija „Drąsiai kitaip 2“ (Pažymėjimas, 2020-01-14, 8 val., išdavė VŠĮ Mokyklų tobulinimo 
centras); 
 
Konferencija „Ugdome kitaip“ (Pažymėjimas, 2019-10-30, 8 val., išdavė Šilutės rajono švietimo 
pagalbos tarnyba). 
 
Pažymėjimas „Kompetencijų ugdymas ir asmeninio efektyvumo didinimas. Meno terapijos praktika“, 
Šilutė (2019-10-18, 6 val., išdavė Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba); 
 
Pažymėjimas „Kaip padėti sau? Stresas, emocinė sveikata ir perdegimo profilaktika“ (2020-10-05, 6 
val., išdavė Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba); 
 
Pažymėjimas „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ (2019-05-29, 4 val., 
išdavė Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba); 
 
Pažymėjimas „Komunikacija ir sudėtingų klientų aptarnavimas: kaip rasti bendrą kalbą ir spręsti 
konfliktus“ (2020-09-30, 6 val., išdavė UAB „Žinių centras“); 
 
Pažymėjimas „Atvejo vadyba: nuo naratyvo iki grįžtamojo ryšio“ (2020-09-24, 8 val., išdavė Klaipėdos 
valstybinė kolegija);  
 
Pažymėjimas „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas“ (2018-11-23, 6 val., išdavė Klaipėdos universiteto 
tęstinių studijų institutas);  
 
 
Pažymėjimas „Nuotolinis mokymas: kas keičiasi šeimoje ir kaip vieni kitiems galime padėti?“ (2020-
03-27, 2 val., išdavė UAB Šviesa mokymo centras); 
 
Pažymėjimas „Programa vadovams. Dėmesio startas“ (2019-08-10 - 2019-11-01, 10 val., išdavė 
Kretingos rajono švietimo centras). 
Pažymėjimas „Manipuliacijos. Kaip apsisaugoti nuo aplinkinių geranoriškumo?“ (2021 m., 2 akad. Val., 
išdavė IMTC). 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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                               Padėkos raštai 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sertifikatai 

 
Pažymėjimas „Kur vaiko laimė, kur sėkmė?“ (2021 01 30 ir 02 06, 10 akad. Val., išdavė asociacija 
„Lietuvos tėvų forumas). 
 
Pažymėjimas „ Maxi: Savarankiško apsirengimo kompetencijų vertinimui paketas“ (2021-02-18, 40 
akad. Val., išdavė VŠĮ „Edukatera“ ir VŠį „Mokymosi aplinka“). 
 
Padėkos raštas už šiuolaikišką požiūrį į edukacinius procesus bei atsakingumą siekiant tikslų (2017-
03-03, Šilutės l/d „Raudonkepuraitė“); 
 
Padėkos raštas už sėkmingą startą pedagoginėje karjeroje ir inovatyvumą bei 11 metų ir 10 dienų 
indėlį Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ (2020-09-10, Šilutės l/d „Raudonkepuraitė“); 
 
Padėkos raštas už atsakingą darbą ir iniciatyvumą, rengiant bei įgyvendinant projektą „Mes kartu dėl 
mūsų vaikų“, sėkmingą pedagoginės veiklos ir magistro studijų suderinimą (2020-06-12, Šilutės l/d 
„Raudonkepuraitė“). 
 
 
Sertifikatas „Vietos bendruomenių (socialinių paslaugų organizacijų) tarpsektorinio bendradarbiavimo 
stiprinimas deinstitucionalizacijos procese“ (2020-09-26, 8 val., Klaipėda, VŠĮ Kompiuterinių programų 
mokymo centras); 
 
Sertifikatas „Atvejo vadybos metodo taikymas teikiant asmenims su proto/psichikos negalia ir jų 
šeimoms (globėjams, rūpintojams) atvejo koordinavimo paslaugą“ (2020-10-8-9, 16 val., UAB 
Ekonominės konsultacijos ir tyrimai). 
 
 


