
 

 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas:  LIANA  

 

Pavardė:  ŽILINSKIENĖ 

Telefonai:  8 46 346021, +37060663378 

El. paštas: lianazilinskiene@gmail.com 

 

  

 

IŠSILAVINIMAS 

Klaipėdos universitetas, 2003 Magistro kv. laipsnis, Švietimo vadyba 

Klaipėdos universitetas, 2001 Bakalauro kv. laipsnis. Pedagogika 

Klaipėdos universitetas, 1990 Bakalauro, magistro kv. laipsniai,  

Kultūros – švietimo darbuotojas 

 

DARBO PATIRTIS 

2019-01      –  

 

Klaipėdos 

lopšelis –

darželis 

„Žuvėdra“ 

Direktorė Švietimo politikos įgyvendinimas, 

strategijos įstaigoje formavimas ir 

vykdymas, įstaigos veiklos 

organizavimas, žmogiškųjų, finansinių, 

materialiųjų, informacinių išteklių 

valdymas ir kt. 

2017-10 – 

2018-10 

 

Klaipėdos 

lopšelis –

darželis 

„Linelis“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Ugdymo proceso organizavimas, 

koordinavimas, pedagogų telkimas 

švietimo politikos, ugdymo programų, 

projektų įgyvendinimui, profesinės 

pagalbos pedagogams teikimas, ugdymo 

proceso stebėsenos vykdymas, pedagogų 

skatinimas profesiniam tobulėjimui, 

pokyčių valdymui, dalykiniam 

bendradarbiavimui, nuolatiniam ugdymo 

kokybės užtikrinimui ir kt. 

2015-01 -- 

2017-01 

UAB 

„Atrankos“ 

Personalo 

atrankų 

vadovė 

Darbdavių poreikių analizė, darbuotojų 

paieška, atranka, naujo darbuotojo 

adaptacinio plano rengimas, personalo 

tyrimai ir kt. 

Konsultacijos karjeros projektavimo  

klausimais (interesų lauko, motyvacijos, 

lūkesčių nustatymas; asmenybės profilio 

nagrinėjimas, CV rengimas; pasiruošimas 

darbo pokalbiui; darbdavio ir darbuotojo 

lūkesčių dermės paieškos; asmeninių, 

socialinių, dalykinių kompetencijų 

vertinimas; klientų aptarnavimo 

standartai; asmeninio ir institucinio 

įvaizdžio sąsajos ir kt.) 

2001-10 -- 

2016-10 

Klaipėdos 

universiteto 

Vyr. 

metodininkė 
Studijų ir kvalifikacijos tobulinimo procesų 

valdymas: planavimas, organizavimas, 



 

 

Tęstinių studijų 

institutas 
kontrolė ir nuolatinis kokybės užtikrinimas:   

- Švietimo vadybos magistrantūros 

studijos; 

- Pedagogikos studijos bei pedagogų, 

švietimo įstaigų vadovų  

kvalifikacijos tobulinimas; 

- Sporto trenerių licencijavimo kursai; 

- Sveikatos priežiūros specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas; 

- M. Romerio universiteto Teisės 

fakulteto  magistrantūros studijos; 

- Konsultacijos karjeros projektavimo 

klausimais; 

- Paskaitos vadybine tematika ir kt. 

1996-09 --

2001-08 

Pradinė 

mokykla/darželis 

„Berželis“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Ugdymo proceso organizavimas, 

koordinavimas, pedagogų telkimas 

švietimo politikos, ugdymo programų, 

projektų įgyvendinimui, profesinės 

pagalbos pedagogams teikimas, ugdymo 

proceso stebėsenos vykdymas, pedagogų 

skatinimas profesiniam tobulėjimui, 

pokyčių valdymui, dalykiniam 

bendradarbiavimui, nuolatiniam ugdymo 

kokybės užtikrinimui ir kt. 

 

Kalbų mokėjimas:  

 

Gimtoji kalba  – lietuvių k. 

Užsienio kalbos  

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų C2 C1 C2 C1 

Anglų B1 B1 B1 B1 

 

Darbas kompiuteriu - MS Office visi programiniai paketai 

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas) – B kategorija 

 

Neformalus/savaiminis mokymasis:    Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, Psichologija, 

Filosofija, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Etika, Sveika gyvensena ir kt. 

                                                                            

 

 

 
 

 

 
 

 

 


