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ASMENINĖ INFORMACIJA Audronė Ališauskienė 

 

  

 Šiauriečių aklg. 12, Kaunas LT- 49120, Lietuva  

 +370 68224170 

 audralis@gmail.com 

 
Lytis Moteris | Gimimo data 01/06/1971 | Pilietybė lietuvė 

 

 

  

          DARBO PATIRTIS  

 

 NUO   2017 IKI 2023 
 

 
Logopedė ekspertė 
Kauno Prano Daunio ugdymo centras,  Taikos pr. 6A, Kaunas  
Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams su ASS. Atsakinga už ugdymo 
proceso organizavimą, bendrojo ugdymo turinio kūrimą, ugdymo turinio gairių 
pagrindimą, tobulinimą, dalyvavimą metodinių grupių veikloje, veiklos ataskaitų ir 
pristatymų rengimą. Metodinės tarybos pirmininkė. 
Švietimas ir ugdymas 

 

 

           NUO 2013 IKI 2017 

 

 

 

 

 

 

              

            NUO 1999 IKI 2023    

   

Direktorės pavaduotoja ugdymui  
Kauno lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“, Prancūzų g.68 a, Kaunas 
Atsakinga už ugdymo proceso organizavimą, vaikų ugdymo pasiekimų 
stebėseną bei vertinimą, ugdymo įstaigos metinės veiklos plano, strateginės 
veiklos plano rengimą, vidinio veiklos vertinimo organizavimą, projektų 
rengimą, metodinių grupių veiklos koordinavimą, socialinės partnerystės ryšių 
plėtojimą. 
Švietimas ir ugdymas 
 
Logopedė ekspertė 
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, K. Genio g. 7, Kaunas 
Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų 
komunikacijos sutrikimų. Atsakinga už ugdymo proceso organizavimą, veiklos 
ataskaitų ir pristatymų rengimą, dalyvavimą VGK darbe. 
Švietimas ir ugdymas 
                                                               

              NUO 1989  IKI 1999       Vyresnioji auklėtoja                                            
                                                    Spec. vaikų lopšelis-darželis Nr.85, K. Genio g. 7, Kaunas 

                                                 Organizavau pedagoginį procesą pagal veiklos programą. Dirbdama su vaikais     
pagrindinį dėmesį stengiausi sutelkti į humanistinį pilnavertės asmenybės ugdymą. 
Projektinio ugdymo diegimą veikloje.   Švietimas ir ugdymas 

 

NUO 2023  
 
 

Laikinai einanti   direktoriaus pareigas  
Kauno lopšelis – darželis ,,Židinėlis“, Pikulo g. 31, Kaunas 
Organizuoti lopšelio – darželio veiklą, vadovauti strateginio plano ir metinių 
veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoti įstaigos 
veiklą ir vertinti materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoti 
personalo darbą ir sudaryti sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, inicijuoti 
įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiau siu vaikų tėvais (globėjais), 
vietos bendruomene ir kitomis institucijomis, vykdyti kitas LR įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

 Švietimas ir ugdymas 

mailto:audralis@gmail.com
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA  

  

 

Nuo 2007-10-03 iki 2010-
06-22 
 
 
Nuo 1999-04-01 iki 2002-
04-12 
 
 

   Nuo 1990-06-01 iki 1995-
06-23 

 
 

Nuo 1986-09-01 iki 1990-   
06-26 

 

 

Edukologijos magistras (švietimo vadybos studijų programa) 
Vytauto Didžiojo Universitetas 
K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas 
 
Logopedės 
Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas 
Stoties g. 11, 76285 Šiauliai 
 
Specialiojo pedagogo (tiflopedagogo) 
Šiaulių pedagoginis institutas 
Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai 

 
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos 
Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla Kauno skyrius 

 
 

 

 

 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI  

 

GIMTOJI KALBA Lietuvių 
  

KITOS KALBOS SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

KLAUSYMAS SKAITYMAS 
BENDRAVIMAS 

ŽODŽIU 
INFORMACIJOS 

PATEIKIMAS ŽODŽIU  

Rusų         C2          C2          C2          C2             C2 

Anglų          B1          B1           B1         B1             B1 

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

 

SOCIALINIAI 
GEBĖJIMAI IR 

KOMPETENCIJOS 
 

  Plačių interesų, komunikabili, pareiginga, iniciatyvi, prisitaikanti 
daugiakultūrinėje aplinkoje; 

 Derybų, kontaktų užmezgimo ir palaikymo įgūdžiai; 
 Puikūs komunikaciniai, auditorijos valdymo gebėjimai.  

 
 
 

ORGANIZACINIAI IR 
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI 

 Gebėjimas planuoti;  

 Organizuotumas, komandų ir darbo grupių subūrimas; 

 Projektinės veiklos koordinavimas; 

 Naujų idėjų generavimas ir įgyvendinimas.   

 

SKAITMENINĖ 
KOMPETENCIJA 

ĮSIVERTINIMAS 

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 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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 1995 m. baigti kompiuteriniai kursai 

 2011-10-21 „Mokomųjų programų SUP mokiniams rengimo galimybės              
M Office ir Google Docs programomis“ (6 val.) KPKC pažymėjimas 2011-
10-21 SV-1303 

 2013-10-17 „Programos Photo Story panaudojimo galimybės“ KPKC 
pažymėjimas 2014- 03- 26 Nr. AA-515 

 2013 -11-18/29 nuotoliniai kursai ,,Interaktyvių ir animuotų mokymo 
priemonių kūrimas“ ( 20 val.) Akreditacijos pažyma Nr. EV3-10. Pažymėjimo 
Nr. 2731 

 2015-04-27 -  05-08 nuotoliniai kursai ,,Žaismingų metodinių priemonių 
kūrimas“ ( 20 val.) Akreditacijos pažyma Nr. EV3-10. Pažymėjimo Nr. 5117 
 

  

KITI GEBĖJIMAI                  1988 m. baigusi Kauno J. Gruodžio vaikų muzikos mokyklą: 
groju akordeonu, fortepijonu 
 

 

VAIRUOTOJO 
PAŽYMĖJIMAS 

B 
 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

 
KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO 
PROGRAMOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIJOS         

 

 

 

 

 

 

 Parengiau ir įgyvendinau pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Ugdymo(si) dalyvių komandinio darbo ypatumai tenkinant vaikų 
specialiuosius ugdymosi poreikius“. Programa akredituota KPKC.2012 m. 
 

 Parengiau ir įgyvendinau pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
programą ,,Sveikos gyvensenos ugdymas   ikimokykliniame amžiuje". 
Programa akredituota KPKC.2014 m. 

 

 Parengiau ir įgyvendinau pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
programą ,,Komandinio darbo modelių ir praktiškai patikrintų ugdymo 
metodų taikymas ikimokyklinėje įstaigoje“. Programa akredituota 
KPKC.2019 m. 

 

 Parengiau ,,Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų,socialinių įgūdžių 
ugdymo programą“ Programa akredituota KPDUC.2021m. 

 

 

    Koordinuoti ir organizuoti 50 projektų nuo 2011 iki  2022 metų; keli iš jų: 
„Susipažinkime“,  „Pasidalinkime obuoliu su draugu“, „Aš girdžiu, aš matau, 
aš jaučiu...“,  „Atverkime pasakų skrynelę“, „ Pabūkime draugų būry“, 
„Draugiškos kalėdos“, „Sveikatos medis“, „Gražiausi žodeliai mūsų knygelėj “, 
„Lik sveikas, darželi“, „Draugystės spalvos“, „Mėgstam sportą, žaidimus, 
darom mankštą, pratimus“, „Kalba –žmogaus sielos veidrodis“, ,,Lašiuko 
kelionė“, „Mes mažieji kūrėjai“, „Namai namučiai“, „Pasaulio kultūros“, 
„Linksmieji žodeliai“... 
 

 
2011-03-04 Respublikinė konferencija „Negalią turinčių vaikų dalinės ir 

visiškos integracijos aspektai“ (6 val.) 
2013-04-05 Konferencija „Autizmo spektro sutrikimai: visavertės pagalbos 

galimybės, patirtis ir perspektyvos“ 
2014-03-26 Respublikinė-praktinė konferencija ''Pozityvioji vaikų 

socializacija: tendencijos, iššūkiai ir galimybės,, (6 val.) 
2014 -03-26 Respublikinė-praktinė konferencija ,,Asmeninė priešmokyklinio 
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SKAITYTI PRANEŠIMAI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amžiaus vaikų ugdymo patirtis ir įžvalgos,, (6 val.) 
2014-10-29 Tarptautinė konferencija ,,Įtraukusis vaikų, turinčių regėjimo 

sutrikimų, ugdymas: galimybės ir perspektyvos“ (6 val.) 
 
2014-11-19 Respublikinė-ataskaitinė konferencija ,,Kūno kultūra 

ikimokykliniame amžiuje“ (6 val.) 
2015-10-16 Konferencija ,,Vaikų visuminė sveikata: dabartis ir 

perspektyvos“ (6 val.) 
2017-03-03 LLA mokslinė  praktinė konferencija ,,Logopedų/logoterapeutų 

profesinės veiklos aktualijos“  (6 val.) 
2019-12-13 Konferencija ,,Vaikų sveikata:iššūkiai ir galimybės“ (6 val.) 
2021-01-20  Praktinė nuotolinė nacionalinė konferencija „NUO IKI MO“  
              (4 val.) 
 
 
2011-03-04 Respublikinė  konferencija „Negalią turinčių vaikų dalinės ir 

visiškos integracijos aspektai“. Pranešimas „ Sutrikusios regos 
ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinė vystymosi raida, jos ypatumai. 
Smulkiosios motorikos ugdymas“ 

2011-11-10 Respublikinė teorinė- praktinė konferencija „Vaikų sveikatos 
sutrikimų priežastys ir specialiųjų poreikių  tenkinimo tendencijos“. 
Pranešimas  „ Kūno kultūros pedagogo ir logopedo komandinio darbo 
svarba“  

2013 -10-11 Respublikinėje konferencijoje ,,Sveikos gyvensenos pagrindų 
ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ Pranešimas “Projekto „Atrakinki 
žemę išleiski sidabrinę rasą...pristatymas”. 

2014 -03-26 Respublikinėje-praktinėje konferencijoje ''Pozityvioji vaikų 
socializacija: tendencijos, iššūkiai ir galimybės“ Pranešimas „ 
Pedagogų, tėvų partnerystė- prielaida pozityviai vaikų socializacijai“. 

2015- 01- 27 Respublikinėje ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų 

konferencijoje „Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ką galime daryti 

kitaip? Pranešimas „Inovatyvus bendradarbiavimas - prielaida 

sėkmingam ugdymui“ 

2016 -12-12 Seminare ikimokyklinio ugdymo mokytojams, specialistams, 

vadovams „Ugdymo kokybės gerinimas kuriant edukacinę 

aplinką“ skaityti pranešimai „Edukacinė aplinka – trečias pedagogas“, 

„Interaktyvios priemonės“ 

2017-01 KPKC Ikimokyklinių įstaigų bendruomenių kūrybinių-metodinių darbų 

paroda „Bendruomenės – tai mes“, parengtas ir pristatytas stendinis 

pranešimas „Pedagogų, tėvų partnerystė – prielaida pozityviai vaikų 

socializacijai“ 

2017-05-09 Kvalifikacinei programai  „Specialiųjų poreikių vaikų įtraukiojo 

ugdymo praktiniai aspektai“, pranešimas „ Edukacinė aplinka – tai 

dinamiška mokymo ir mokymosi erdvė, ugdant specialiųjų poreikių 

vaikus projektiniu metodu”. 

2017-05 Bendraautorė straipsnio ,,Bendruomeniškumas – prielaida vaikų 

sveikatos ugdymui“ gerosios patirties knygai skirtai Lietuvos 

prisijungimo prie Europos Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25-

mečiui 

2018-01-30 Respublikiniame gerosios patirties sklaidos metodiniame 

renginyje-seminare ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų girdimasis 

suvokimas. Gerosios patirties pavyzdžiai“ Pranešimas „Specialistų, 

pedagogų, tėvų partnerystė-prielaida visapusiškam vaikų kalbos 
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SEMINARAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

NARYSTĖS  

 

ugdymui“ 

 

2019-10-24 Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje: Padėkime 

vaikui pasiruošti mokyklai nuo mažumės, pristatyta metodinė 

priemonė. 

2019-12-10 Organizuota ir pravesta metodinė valanda Kauno ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogams, specialistams ,, Vaikų, specialistų ir 

tėvų partnerystė – prielaida pozityviai vaikų socializacijai“ 

2021-04-07 Seminare „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų 

komunikacijos ugdymas ir sensorinės patirties ypatumai“ skaitytas 

pranešimas, Trakų raj. logopedams, spec. pedagogams. 

2021-11-30 respublikinė  konferencija „Mokymo(si) per judesį metodikos 

taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme” skaitytas 

pranešimas „Judesys vaiko kūrybiškumo ugdymui” 

 

2011-07-11/13 A.P.P.L.E. „Įgalinantis specialiųjų poreikių turinčių vaikų 
ugdymas ir technologijų integravimas į ugdymo programą“ (18 val.) 

2011-11-10 „Vaikų sveikatos sutrikimų priežastys ir specialiųjų poreikių 
tenkinimo tendencijos“ (6 val.) 

2012-12-07 „Vaiko savijauta šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (6 
val.) 

2013-01-15/16 „Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose“ 

2013-04-24,25 „Švietimo pagalbos vaikui, turinčiam SUP, organizavimas 
ugdymo įstaigoje“ (10val.) 

2013-10-22 seminaras „Minimalios ir vidutinės priežiūros užtikrinimas“ (6 val.) 
2014- 02-11 tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP 

seminaras ,,Sveikatinimo veikla darželyje“ (6 val.)  
2015-05-21 seminaras „Įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir 

tobulinant mokyklos veiklą“ (6 val.)  
   2016-04-14 seminaras ,,Vaikų su autizmo spektro sutrikimais ugdymas: 

svarbiausi sėkmės kriterijai“ (6 val.)                                                                                                                                                   
2017-11-08 seminaras „Pagalba vaikui – sensomotorinis ugdymas 

edukacinėmis priemonėmis“(6 val.) 
2020 -12- 03 seminaras ,,Personalo valdymo strategija mokykloje: nuo paieškos 

iki susirinkimų kultūros“ (4 ak. val.) 
2020 -12- 16  ,,Kaip pritaikyti mokymo strategijas, kad vaikas, turintis ASS, 

sugebėtų mokytis?“ (10 ak. val.) 
2021-02-19 „Susitelkusi mokyklos bendruomenė – SUP vaiko ugdymo(si) proceso 

sėkmingumas“ (40 val.) 
2021-04-28 „Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti vaikų kūrybiškumą skatinančią 

aplinką?“ (2 ak. val.)    
2021 -06-02 ,,Kaip vaiką, turintį ASS, tinkamai įtraukti į socialinę aplinką su 

bendraamžiais ir ugdyti jo socialinius įgūdžius?“ (10 ak. val.) 
2021-07-02 ,,Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių 

pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste“ (40 ak. val.) 
2022-01-27 ,,Pokyčiai švietimo organizacijoje:praradimai ir atradimai“ (1,5 ak. val.) 
2023-01-16 ,,Lyderystė ir vadovavimas šiuolaikinėje švietimo įstaigoje“ (2 ak. val.) 
2023-01-25  „Darbo santykių administravimas 2023 m. – darbo kodekso naujovės, 
darbuotojų asmens duomenų apsauga, vidaus kontrolės užtikrinimas“ (6 val.) 
 
Nuo 2000 m. esu Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos narė. 
Nuo 2011 m. esu Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų 
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PAGYRIMO RAŠTAI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KURSAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

                                           

 

 

SERTIFIKATAI          

pedagogų metodinio būrelio narė. 
Nuo 2012-09 esu Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų 
pedagogų Žaliakalnio, Eigulių seniūnijų vadovė. 
 
 

 Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros 
reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už edukacinį 
darbą 2014 m.  

  Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros 
reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo padėka už pagalbos 
teikimą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikams bei jų šeimos nariams    
2015 m. 

  Kauno miesto savivaldybės mero padėka už  parengtas ir įgyvendintas 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, už organizuotus edukacinius 
renginius, projektus. 2015 m.  

 
 

2014-03-5/6 ir 2014-05-22 „Pretendentų į bendrojo ugdymo mokyklų vadovus     
mokymai“ PPŠC pažymėjimas Nr. 63796 

2014-10-13/17 Mokyklos vadybos pagrindai I sesija (32 val.) KPKC 2014-10-17 
Nr. VB-1079 

2014-11-17/20 Mokyklos vadybos pagrindai II sesija (32 val.) KPKC 2014-11-20 
Nr. VB-1389 

2015 m. sausio- gegužės mėn. vadybiniai kursai „Esminiai vadovavimo 
aspektai“ (30 val.) KPKC 2015-05-20 Nr. SV-1082 

2015,16 m. spalio-vasario mėn. vadybiniai kursai „Lyderiai. Atsakomybės 
strategija“ (30 val.) KPKC 2016-02-05 Nr. SV-233 

2017-01/2017-06  vadybiniai kursai „Vadovo saviugda. Per save į kitus“ (30 val.) 
KPKC Nr.VS-2017-1090 

2018-05-19 „Tarptautiniai mokymai „autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos 
ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“ (30 val.) KPKC Nr. 
PA-662 

2020-02-05/13/19 intensyvi programa ,,Pasirengimas kompetencijų vertinimui ir 
vadovavimo meistriškumo lavinimas“ (40 val.) VŠĮ ,,EDUKATEKA“ 2020-02-
19 Nr. MM-1025 

2020 -04-23 Mokymai  ,, Pasitikėjimo savimi ugdymas“ Pedagogas.lt  (Įsak V-34) 
Nr. 21917 (6 val.) 

2021-10-01 Mokymai  „Sisteminis mąstymas ir problemų sprendimas “ Všį 
Mokymosi mokykla (4 ak. val.) 

2021-12-08  Mokymai ,, Mobingo scenarijai ir prevencija“ Pedagogas.lt (Įsak V-18) 
Nr. 48299 (8 val.) 

2022 -01- 23 Mokymai ,,Kaip pritaikyti mokymo strategijas, kad vaikas, turintis 
ASS, sugebėtų mokytis? “ Pedagogas.lt  Nr. 51728 (5 val.) 

2022-01-27  Mokymai ,,Pažintis su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu 
Suomijoje“ Všį Mokymosi mokykla (4 ak. val.) 

2022-03-25 „Projekto „PATS – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ pristatymas, 
           darbo eiga ir siekiai“ KŠIC  Nr. AA-2022 – 0488 (40 val.) 
2022-10-21 „Įtraukusis ir integralus projektinis ugdymas/is tinklaveikoje 

tarptautiniame eTwinning projekte „Pats – patyriau, atradau, tyrinėjau, 
sukūriau“ KŠIC  Nr. AA-2022 – 1081 (40 val.)  

 
,,Modernus požiūris į sveikatos ugdymą“  ERASMUS+  Nr. 34-1407 
(koordinuotas ir laimėtas projektas) 

  
 


