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Adresas(-ai)

Undinė Diana Tumavičienė
J.Ţemgulio g. 5-3, LT-50188, Kaunas

Telefonas(-ai)

Darbo: +370 68381198;

El. paštas(-ai)

undinediana@gmail.com

Pilietybė
Gimimo data
Lytis

Lietuvos
1964-12-26
Mot.

Kvalifikacinė kategorija II-oji vadybinė kategorija
Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

2008-2013
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos ugdymo organizavimas, gamtos mokslų, matematikos,
informacinių technologijų, muzikos, kūno kultūros, choreografijos, ţmogaus saugos mokomųjų dalykų
turinio prieţiūra, pagalbos mokiniui specialistų veiklos koordinavimas, šių dalykų metodinių būrelių
veiklos koordinavimas, VGK veiklos koordinavimas, sveikatos ugdymo, darnaus vystymosi, programų
įgyvendinimo organizavimas, vadovavimas projektams, kuriuose dalyvauja išorės socialiniai
parneriai, MTPplius projektų koordinavimas, IKT plėtros inicijavimas ir koordinavimas, elektroninio
dienyno administravimas, neformalaus švietimo organizavimas ir prieţiūra.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, Šarkuvos g. 30

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Švietimas
2002-2008
Fizikos mokytoja ekspertė (antraeilės pareigos)

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Fizikos dalyko mokymas 10-12kl.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno apskrities dailės gimnazija, Dainavos g. 1, Kaunas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Švietimas
1988-2007
Fizikos mokytoja ekspertė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Fizikos dalyko mokymas 7-12 kl., klasės vadovė , tarptautinio Comenius projekto koordinatorė
mokykloje, metodinės tarybos pirmininkė, nepriklausoma ekspertė prie ŠMM.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla, Šarkuvos g. 30

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

Švietimas
Aukštasis universitetinis
1997-2000 m.
Teorinė fizika, magistrė
Analitinis mąstymas, problemų supratimas, sprendimas, įvertinimas, kūrybiškumas.

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, VDU, Aplinkotyros fakultetas, teorinė fizika
pavadinimas ir tipas
Datos

1997-1999 m.

Kvalifikacija Diplomuota matematikos mokytoja
Pagrindiniai dalykai, profesiniai Matematika, jos dėstymo metodika, šiuolaikiniai statistiniai tyrimo metodai.
gebėjimai
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Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas
pavadinimas ir tipas
Datos

1983-1988 m.

Kvalifikacija

Fizikos dėstytoja

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Puslaidininkių fizikos specializacija, pedagoginis profilis, fizikos dėstymo metodika.
VU, aukštoji universitetinė mokykla

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

lietuvių

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*

Klausymas

Anglų

C1

Rusų C2
Lenkų A1

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas ţodţiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas ţodţiu

Įgudęs
vartotojas

B2

Paţengęs
vartotojas

B2

Paţengęs
vartotojas

B2

Paţengęs
vartotojas

B1

Paţengęs
vartotojas

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

B2

Paţengęs
vartotojas

Pradedantysis
Pradedantysis
Pradedantysis
Pradedantysis
A1
A1
A1
vartotojas
vartotojas
vartotojas
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos -

Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Kiti gebėjimai ir kompetencijos
Vairuotojo paţymėjimas(-ai)

plačių interesų
komunikabili
pareiginga
iniciatyvi
prisitaikanti daugiakultūrėje aplinkoje
Turiu šešių metų vadybinę patirtį, gerus organizacinius gebėjimus: koordinavau du tarptautinius
Comenius projektus, įgyvendinau gamtosauginius projektus kartu su Kauno savivaldybės
aplinkosaugos skyriumi, visuomeninėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis, koordinuoju
mokyklinius, miesto, respublikinius, projektus, vadovauju darbo grupėms. Gebu organizuoti ir vykdyti
akijas, šventes ir kitus renginius.
ECDL pradmenų paţymėjimas, mokytojų kompiuterinio raštingumo edukacinė dalis, elektroninio
dienyno administratorė, turiu darbo sistemoje „KELTAS“ patirtį.
Gebu fotografuoti, teikiu fotografinę medţiagą mokyklos internetinei svetainei, stendams, leidiniams,
esu atsakinga uţ mokyklos internetinės svetainės turinio prieţiūrą.
Turiu leidybinės patirties: esu išleidusi fizikos pratybų sąsiuvinius 8kl., 9 kl., informacinę projekto
brošiūrą, lankstinukus.
B kategorija, vairuotojo paţymėjimas nuo 1983 m.

Papildoma informacija Gebu parengti patirties sklaidos seminaro programą ar ją įvertinti, gebu rašyti straipsnius spaudai,
rengti pranešimus konferencijoms.
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