Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

)

RAIMONDA STIRBIENĖ
Pakrantės g. 27, LT 92338 , Klaipėdos raj. Slengių kaimas
846 401274

+37061142166

raimonda.stirbiene@kpskc.lt
http://www.kpskc.lt

Moteris, gimimo data: 1969-07-28, Lietuva, Klaipėdos miestas, lietuvė
DARBO PATIRTIS
Nuo 1987 iki 1999
Nuo 2001 iki 2015

Nuo 2016 iki dabar

Klaipėdos miesto Gedminų progimnazija, mokytoja
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyrius, vyr. specialistė
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

Nuo 1999-2001
Nuo 1989 iki 1994

Klaipėdos Universitetas pedagogikos fakultetas, Magistro kvalifikacinis laipsnis
Klaipėdos Universitetas Pedagogikos fakultetas, aukštojo mokslo diplomas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba

Lietuvių

Kitos kalbos

Rusų
Anglų

Organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai
Darbo kompiuteriu gebėjimu

Vadovavimo patirtis
Nuo 1997 iki dabar

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

gebu vadovauti komandai (šiuo metu esu atsakinga už trylikos asmenų komandą)
ESDL pažymėjimas, 7 moduliai
Adobe Photoshop – pagrindai;
MS Word – profesionalas;
MS Excel - įgudęs vartotojas;
MS PowerPoint – profesionalas;
Outlook, Publisher, naudojuosi Internetu, elektroniniu paštu.
21 m.

Vadybos ekspertas
Nuo 2006 m. iki dabar
Vairuotojo pažymėjimas

12 m.
B kategorija
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Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

PAPILDOMA INFORMACIJA

Projektai
Nuo 2004 m. iki dabar
2008

2008
2008

2010

2011
2011

2011-2012

2012
2012, 2013

Dainų švenčių Klaipėdos miesto delegacijos vadovas;
Parengtas jaunimo mainų projektas su Airijos jaunimo jūrine būriavimo organizacija
OYTI ocean youth Trust (Ireland). Dalyvauta jaunimo mainų projekte su Airijos jaunimo
jūrine būriavimo organizacija OYTI ocean youth Trust (Ireland);
Europos sąjungos Socrates/Arion programoje „Švietimo sistemos bendroji studija“
2008 Airija (Dublinas);
Europos sąjungos Comenius programa „Europos kultūrinis paveldas“ 2008 Portugalija
(Lisabona);
2010 m. Tarptautinės studijos programos Norvegijoje “Verslumas Švietime ir tarptautinis
bendradarbiavimas“ dalyvė;
Europos sąjungos Comenius Regio kontaktinis seminaras Islandijoje (Reikjavikas);
Projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymo dalyvė;
3 etapai :Projektiniai mokymai pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“;
Europos sąjungos Comenius programa „Mokyklų vystymasis ir kokybės įvertinimas
pradinėse ir vidurinėse mokyklose“;
Organizuotas tarptautinis vaikų ir jaunimo projektas „Salve, Klaipėda“.

Apdovanojimai
2009

Klaipėdos miesto mero R. Taraškevičiaus padėkos raštas už puikų darbą koordinuojant
Klaipėdos delegacijos dalyvavimą Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje Amžių Sutartinė;

2010

Klaipėdos apskrities vyriausiojo komisariato viršininko B. Ivanausko padėkos raštas ir
medalis už bendradarbiavimą;

2010

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos
raštas už labai gerą darbą ir asmeninį indėlį, miestui iškovojant Lietuvos savivaldybių
asociacijos Šviesiausios savivaldybės nominaciją;

2012

Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko padėkos raštas už puikų darbą koordinuojant
Klaipėdos delegacijos dalyvavimą 2012 m. moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas –
Lietuva“;

2012

Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko padėka už aktyvų dalyvavimą vaikų ir jaunimo
projekto „Salve Klaipėda!“ komisijos veikloje bei sėkmingą projekto įgyvendinimą;

2013

KLAS pirmininko padėka už jaunimo mugės organizavimą;
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2013

Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės už prasmingą darbą rengiant muzikos
žvaigždžių ir žvaigždučių šventę Vilniaus Rotušėje;

2013

Asociacijos „Muzikos svetainė“ padėka už bendradarbiavimą organizuojant tarptautinį
vaikų ir jaunimo kūrybinių programų konkursą „Salve, Klaipėda“;

2013

Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus vedėjo už vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių
konkursinio festivalio „Pamario susuktinis“ organizavimą;

2014

Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko padėka už atsakingą ir nuoširdų darbą bei
sėkmingą organizacinę veikla, už indėlį į miesto ir šalies sporto kultūrą;

2014

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio padėkos raštas už
nuoširdų ir atsakingą administracinį darbą;

2014

Krašto apsaugos ministro J. Oleko padėka ir medalis už renginio organizavimą Kovo11 paminėti Klaipėdos mieste;

2014

Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko padėkos raštas už puikų darbą koordinuojant
Klaipėdos delegacijos dalyvavimą 2014 m. Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano namai“;

2015

2015

Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko padėkos raštas V-ojo Lietuvos vaikų ir jaunimo
festivalio-konkurso „Mes – Lietuvos vaikai“ organizacinio komiteto narei už sukurtą šventę;

Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos pirmininko padėka už darbą
rengiant V Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalį „Mes – Lietuvos vaikai“.

Narystės
Nuo 2008 iki dabar
Nuo 2015 iki dabar

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“
narė; Bendrijos „Slengių žiburiai“ bendruomenės narė;
Klaipėdos miesto sporto tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės
narė; Asociacijos „Mano miestas Klaipėda".
____________________________________________
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