
  Gyvenimo aprašymas  ASTA MARTINKIENĖ 

  © Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 1 / 5 

ASMENINĖ 

INFORMACIJA 
ASTA MARTINKIENĖ 

 

 

Lietuva 

 +370 3 73 77 627 

asta.martinkiene@gruso.lt 

 

Lytis moteris | Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 

 

 

 

DARBO PATIRTIS  
2020 m. rugsėjo 1 d.                  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja. 

                                                    Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 30, 48169 LT - Kaunas, Lietuva 

 

                                                    Pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos ugdymo organizavimas, istorijos,                                     

                                                    ekonomikos, muzikos, fizinio ugdymo, šokio, žmogaus saugos mokomųjų dalykų tu 

                                                    rinio priežiūra, pagalbos mokiniui specialistų veiklos koordinavimas, šių dalykų me 

                                                    todinių būrelių veiklos koordinavimas, VGK veiklos koordinavimas. Elektroninio  

                                                    dienyno administravimas, neformalaus švietimo organizavimas ir priežiūra.  

 

2009 m. – šiuo metu Mokyklos veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė. 

NŠA, Švietimo pagalbos departamentas, M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, 

Lietuva 

Konsultavimas ir kokybiškos pagalbos suteikimas mokykloms įvaldant ir taikant 

veiklos kokybei įsivertinti IQES online Lietuva platformos galimybes. 

 

2005 m. – šiuo metu Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vadovaujančioji vertintoja. 

NŠA, Stebėsenos ir vertinimo departamentas, M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, 

Lietuva 

Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas ir vadovavimas/koordinavimas 

vertintojų pasirengimui vertinimui ir vertinimui mokykloje. 

 

2006 m. rugsėjo 1d. –  

2019 m. rugsėjo 1d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinių mokslų ir lietuvių k. skyrių vedėja, 

istorijos mokytoja. 

Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, Vytauto g. 21, LT-40115 Kupiškis,  

Lietuva 

Strateginio plano ir veiklos programos kūrimas ir realizavimas, veiklos įsivertinimo 

organizavimas, ugdymo kokybės ir veiksmingumo tyrimai ir analizės. Inicijavau, 

koordinavau ir kartu su mokytojais organizavau gimnazijos bendruomenės veiklas 

bei ugdymo kokybės užtikrinimą. 

 

1995 m. rugsėjis 1d. –  Istorijos mokytoja, klasės auklėtoja. 

mailto:asta.martinkiene@gruso.lt
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2006 m. rugpjūčio 30d. Alizavos vidurinė/ pagrindinė mokykla, Berželių g. 12, LT-40445 Alizavos mstl., 

Kupiškio r. sav., Lietuva 

Istorijos, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų mokytoja. KVA grupės vadovė. 
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA  
 

1987 m. - 1992 m. 

 

 

 

 

 

Kvalifikacija 

Vidurinės mokyklos istorijos mokytojos, auklėjamojo darbo 

metodininkės kvalifikacija. 
 

Vilniaus pedagoginis universitetas Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, 

Lietuva/ Dabar Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademija 

 

▪ 1999m. suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 

▪ 2005m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

▪ 2005m. suteikta vertintojo kvalifikacinė kategorija 

▪ 2008m. suteikta kuruojančiojo vertintojo kvalifikacinė kategorija 

▪ 2010m. suteikta mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo/švietimo 

konsultanto kompetencija 

▪ 2010m. suteikta III vadybos kvalifikacinė kategorija 

▪ 2015m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija 

▪ 2016m. suteikta vadovaujančiojo vertintojo kvalifikacinė kategorija 

 

 

ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI  
 

Gimtoji kalba  Lietuvių  

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas 
Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 
 

rusų C1 C1 C1 C1 C1 

  

vokiečių B1 B1 B1 B1 B1 

  

 

Bendravimo gebėjimai ▪ Sugebu gerai reikšti savo mintis ar pateikti informaciją žodžiu ir raštu, sugebu 

argumentuoti. 

▪ Esu pasirengusi dirbti su kitais, jaustis komandos dalimi. 

▪ Sugebu generuoti naujas idėjas. 

▪ Sugebu klausytis, moku užmegzti dialogą. 

▪ Jaučiu pareigą padėti kitiems. 
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Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 
▪ Moku vadovauti komandai, nustatyti jai aiškius tikslus. 

▪ Sugebu analizuoti duomenis, aptikti įžvelgti tendencijas, priežastis ir sąsajas. 

▪ Sugebu matyti visą procesą kaip visumą. 

▪ Moku planuoti ir organizuoti darbą. 

▪ Lankau mokymus, kaip pvz.: „Efektyvus vadovavimas taikant abipusio mokymosi 

modelį“ (2013m.), „Lyderiavimo įgūdžių vystymas ir efektyvaus komandinio darbo 

aplinkos kūrimas“ (2012m.), „Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir 

mokymosi proceso kokybei“ (2011m.). 

 

Gebėjimai ▪ Labai geri kokybės proceso valdymo įgūdžiai. 

 

Darbo kompiuteriu 

gebėjimai 
▪ Gerai moku naudotis MS Word, MS Power Point, MS Internet Explorer, Excel, 

MS Outlook Express programomis. 

 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B1, B, C1, C (stažas nuo 1987m.) 

 

 

Projektai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ES SF Projektas „Kokybės krepšelis“ (2020 – 2022). 

▪ES SF Projektas „Lyderių laikas 3“ (LL3) (2018 – 2020m.). 

▪ ES SF Projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 

pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“. 

▪ Inicijavau ir įgyvendinau „Kūrybinių partnerysčių“  programas: „Tyrinėjančių 

mokyklų“ (2011-2012m.) ir „Pokyčių mokykla“ (2012-2013m.). 

▪ ES SF projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir 

diegimas“ (2010-2013m.).  

▪ ES SF projektas “Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdančių institucijų 

programų įgyvendinimo išorės vertinimo metodikos kūrimas ir išorinio vertinimo 

paslaugų atlikimas“ (2010-2012m.). 

▪ ES SF Mokyklų tobulinimo programoje „Švietimo kokybės vadybos sistemos 

sukūrimas“ 4 dalinis komponentas „Vidaus ir išorės auditas“ (2005m.). 
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Vesti seminarai/mokymai ▪ Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams seminaras „Ugdymo įstaigos 

vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje ataskaitoje?“ (2016m.). 

▪ Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos mokytojams, administracijai 

paskaita/seminaras „ IQES sistemos panaudojimas ugdymo kokybei gerinti“ 

(2016m.). 

▪ Rokiškio rajono švietimo, Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo  įstaigų 

direktoriaus pavaduotojams, skyrių vedėjams, įsivertinimo grupių pirmininkams 

seminaras „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ (2015m.). 

▪ Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams paskaita kursuose 

„Mokyklos vadybos pagrindai“ (2015 m.). 

▪  Kupiškio rajono Adomynės pagrindinėje mokykloje praktinio pobūdžio 

konsultacija „IQES ONLINE platforma“ (2014 m.).  

▪ Kupiškio PMMMC, Tauragės PMMC, Rokiškio ŠC, Vilniaus r.  tema 

„Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online 

Lietuva)“  (2010-2014m.). 

▪ Seminaras “Vadybinių kompetencijų panaudojimas ugdymo ir kokybės 

veiksmingumui užtikrinti“ Panevėžio rajono ugdymo įstaigų vadovams (2013 m.). 

 

 

 

 

Kita 

▪ Darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui Kupiškio rajono  Savivaldybės 

ugdymo įstaigose diegiant geros mokyklos požymius narė (Kupiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-5 įsakymas Nr. ADV-703 ir 

2016-11-11 įsakymas Nr. ADV-744);  

▪ SICI tarptautinė konferencija „Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis tobulinant 

mokyklų veiklos kokybę“ (2014m.); 

▪ ISM (mokytojų universitetas) (2012m., 2013m., 2015m.). 
 
 


