
 

  

 

  

 

Europass  

Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Edita Kanapeckienė 

Adresas(-ai) Aukštakalnio 72-24, Utena 

Telefonas(-ai) +370682130

76 

  

El. paštas(-ai) edita.jaunimom@gmail.com 

  

Pilietybė lietuvė 

  

Gimimo data 1966-05-04 

  

Lytis mot.  

  

Darbo patirtis  

Datos 2001 m.    

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo įstaiga 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos jaunimo mokykla, 

Lauko g. 19a, LT-28203 

Datos 2000 m.  

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo įstaiga 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos jaunimo mokykla, 

Lauko g. 19a, LT-28203 

Datos 1999 m.  

Profesija arba pareigos Laisvalaikio skyriaus vedėja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo įstaiga 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos jaunimo mokykla, 

Lauko g. 19a, LT-28203 

Datos 1994 m.  



Profesija arba pareigos Geografijos mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo įstaiga 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos jaunimo mokykla, 

Lauko g. 19a, LT-28203 

Datos 1993 m.  

Profesija arba pareigos Profesijos mokytoja  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo įstaiga 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokykla 

Aukštaičių g. 5,  LT-28217 Utena 

Datos 1989 m.  

Profesija arba pareigos Techninės priežiūros ir pastatų eksploatacijos 

inžinierius  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo įstaiga 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Utenos PTM 

Aukštaičių g. 5,  LT-28217 Utena 

  

Išsilavinimas  

Datos 1984-1989 

Kvalifikacija Inžinieriaus, statybinių disciplinų dėstytojo 

kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas  

Vilniaus inžinerinis statybos institutas 

Datos  2000 m.  

Kvalifikacija Socialinio darbuotojo kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas  

Utenos aukštesnioji medicinos mokykla 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 

arba tarptautinę klasifikaciją 

 

Datos  2009 m.  

Kvalifikacija Edukologijos magistro laipsnis 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas  

Vilniaus pedagoginis universitetas 



Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 

arba tarptautinę klasifikaciją 

- 2015 m. suteikta III vadybos kvalifikacinė 

kategorija; 

- 2005 m. geografijos vyresniosios mokytojos 

kvalifikacinė kategorija; 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Gimtoji kalba(-os) lietuvių 

Kita kalba(-os) 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašym

as 

 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaity

mas 

Bendravi

mas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 

Rašyma

s 

Rusų  B2 B2 B2 B2 B2   

Prancūzų  A1 A2 A2 A2 A1   

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos - Puikūs bendravimo gebėjimai; 

- Komandinis darbas. 

 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Švietimo institucijų vadyba, strateginis valdymas, 

strateginis planavimas, projektų vadyba, sprendimų 

priėmimas, bendravimas su mokiniais, jų tėvais, 

mokytojais, rizikos grupės asmenimis, bendravimo 

ryšių palaikymas su panašaus pobūdžio įstaigomis, 

darbo grupių sudarymas ir jų darbo koordinavimas, 

žmogiškųjų išteklių vadyba.  

  

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 

kompetencijos 

Microsoft Office (Word, Excel) programomis; 

MS Office”(Microsoft PowerPoint; 

Turiu ECDL pažymėjimą. 

 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Komunikabili, sąžininga, kruopšti, kūrybinga, 

pareiginga. Visada atlieku paskirtas užduotis, atkakliai 

siekiu užsibrėžto tikslo. Gebu planuoti, organizuoti, 

vadovauti, kontroliuoti. Puikiai jaučiuosi tiek 

komandinėje, tiek individualioje veikloje. Mėgstu 

dirbti su žmonėmis, patinka aktyvi, plataus pobūdžio 

veikla. 



  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 

  

Papildoma informacija:  

Narystė organizacijose     - Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos narė; 

  - Lietuvos jaunimo mokyklų tarybos narė. 

 

Dalyvavimas projektuose   

- Sėkminga projektinė veikla 2001-2015 m. parengti 

ir finansuoti Utenos rajono savivaldybės 

edukacinių, sporto ir turizmo, gamtosaugininkų, 

vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo prevencijos projektai. Darbas 

projekto rengimo darbo grupėje. Projektų vadovė. 

- 2014-2016 m. vykdomas projektas „Mes atviri 

vaikams ir jaunimui“ pagal 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“. 

Projekto vadovė. 

Stažuotės - 2003 m. Austrija, Slovėnija, tarptautinis seminaras 

„Austrijos ir Slovėnijos švietimo sistema ir 

finansavimas. Mokyklos vadovų rengimo, 

pedagoginės bei  vadybinės veiklos vertinimo ir 

atestavimo patirtis; 

- 2006 m. Europos Sąjungos šalių pozityvios 

pedagogų patirties sklaida ; 

- 2010 m. Norvegijos finansinio mechanizmo 

subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir 

bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir 

euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir 

Norvegijoje stiprinimas“ paprojekčio „Inovacijoms 

palankios mokyklos aplinkos kūrimas“, 

Kristiansando m., Norvegojoje; 

- 2013 m. projekto „Alternatyvus ugdymas“ stažuotė 

Berlyne, skirta jaunimo mokyklų vadovams. 

 



Socialiniai 

gebėjimai ir 

kompetencijos 

  

 

Seminarai: 

 
 - 2014-01-20 d. Utenos švietimo centre dalyvavau 8 val. seminare 

„Sėkminga pamoka“ (pažymėjimo Nr. UŠC 967); 

- 2014-03-13 Utenos švietimo centre dalyvavau 6 val. seminare 

„Mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas“ (pažymėjimo 

Nr. UŠC-1644); 

- 2014-04-02 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre 

dalyvavau projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės 

plėtra, II etapas“ (VPI -2.3-ŠMM-04-V-03-002) 8 val. seminare 

„Savižudybių prevencija mokykloje“ (pažymėjimo Nr. 2ESF5-

2197); 

- 2014-04-17 d. Utenos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo 

valdyboje baigiau 8 val. trukmės civilinės saugos mokymo 

kursus pagal ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai 

būna žmonių, vadovų mokymo programą. (pažymėjimo Nr. 

0902); 

- 2014-02-20 UAB „Verslo Aljansas“ baigiau 0,4 sav. trukmės 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio 

įgalioto asmens mokymo programą. (pažymėjimo Nr. 304); 

- 2014-04-28 Utenos švietimo centre dalyvavau Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros atstovų organizuotuose 

mokymuose – konsultacijoje „Kas yra gera mokykla?“ 

(pažymėjimo Nr. PZ-186); 

- 2014-09-04 gavau Utenos rajono savivaldybės mero padėką už 

kūrybišką ir aktyvią pedagoginę veiklą Utenos rajone; 

- 2014-10-21-23 d. pagal projektą „Alternatyvusis ugdymas“ 

dalyvavau stažuotėje Suomijoje „Kompleksinės pagalbos vaikui 

teikimas“ ir patobulinau bendrąsias ir profesines kompetencijas 

(pažymėjimo Nr. UŠC-2255); 

- 2015-03-19 d. Utenos švietimo centre dalyvavau 8 val. seminare 

„Žiniasklaida ir vaiko teisių užtikrinimas“ (pažymėjimo Nr. 

UŠC 301); 

- 2015-03-26 Utenos švietimo centre dalyvavau 10 val. seminare 

„Aktualūs Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimai ir jų 

praktinis pritaikymas“ (pažymėjimo Nr. UŠC-377); 

- 2015-06-17 Utenos švietimo centre dalyvavau 8 val. seminare 

„Muziejaus edukacinės veiklos asmenybės kūrybiškumo plėtrai“ 

(pažymėjimo Nr. UŠC-1100); 

- 2015-10-22 UAB „Verslo Aljansas“ dalyvavau 3 val. seminare 

„Darbuotojo saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos 

reikalavimai ugdymo įstaigose“(pažymėjimo Nr. 64). 

- 2016-02-04 Utenos švietimo centre dalyvavau 6 val. seminare 

„Mokyklos vadovo vaidmuo gerinant mokinių pasiekimus“ 

(pažymėjimo Nr. UŠC-77); 

- 2016-02-18 d. Utenos švietimo centre dalinausi gerąja 

patirtimi, pristatydama projekto „Mes atviri vaikams ir 

jaunimui“ veiklas (pažyma Nr. PZ-139). 

 



 

- 2016-03-23 Utenos švietimo centre dalyvavau 6 val. seminare 

„Gera mokykla – dėmesys mokymui (si) (pažymėjimo Nr. UŠC-

291); 

- 2016-04-21 Utenos švietimo centre dalyvavau 6 val. seminare 

“Mokymosi paradigmos valdymas“ (pažymėjimo Nr. UŠC-541);  

- 2016-11-03 dalyvavau 8 val. kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje konferencijoje „Mokytojo ir mokinio sėkmės keliu“ 

(pažymėjimo Nr. UŠC 044). 

 

 


