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DARBO PATIRTIS   

 
 

2007-09 – 2008-03 UAB Glastika. 

 

Užimamos pareigos:  Cecho viršininkė. 

Darbo užduotys:  Užduočių paskirstymas, gamybos procesų 

stebėjimas, tvarkos palaikymas, dokumentų tvarkymas, pakrovimų ir iškrovimų 

kontroliavimas, rezultatų analizė, problemų sprendimas bendradarbiavimu su 

darbuotojais būdu. 

Pasiekimai:   Gamybos eigos išmanymas, gamybinių žinių 

tobulinimas, vadovavimo įgūdžių tobulinimas. 

Papildoma informacija:  Įmonė linijiniu būdu gamina stiklo paketus. Įmonėje 

dirba apie 40 žmonių. 

 
       2010 01- 2010 06 Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinė mokykla. 

 

Užimamos pareigos:  Chemijos ir biologijos mokytoja. 

Pasiekimai:   Žinių pedagogo profesijoje bei darbo su mokiniais 

tobulinimas. 

 
       2010 09 – 2019 08 Riešės gimnazija. 

 

Užimamos pareigos:  Chemijos ir gamta ir žmogus dalykų mokytoja. 

Vadovavimas klasei. 

Pasiekimai: vadovavimo klasei patirtis, renginių organizavimas ne tik mokyklos, 

bet ir už jos ribų. Bendradarbiavimas su bendruomene, tėvais ir mokyklos 

ASMENINĖ INFORMACIJA Alicija Bilinska 
 

  

 Radžiuliai, Nemenčinės sen.  

   860000524      

 alicija.bilinska@gmail.com 

Lytis Moteris | Gimimo data 25/03/1984 | Pilietybė Lietuvos.  

 Direktorės pareigos Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje  

2006-06 – 2007-09 UAB Dalios Baldai (gamybos padalinys). 

 

Užimamos pareigos:  Apdailos, šlifavimo ir faneravimo barų meistrė. 

Darbo užduotys:  Vadovavimas, užduočių planavimas ir darbų 

paskirstymas. Bendravimas su tiekėjais, užsakymų sudarymas. Gamybos planavimas, 

rezultatų analizė. 

Pasiekimai:   Gamybos eigos supratimas, mokėjimas vadovauti 

žmonių grupei (40 žmonių), geranoriškas bendravimas su žmonėmis, pastoviai 

besiplečiančios žinios šioje srityje. 

Papildoma informacija: Įmonė gamina nestandartinius korpusinius baldus. Įmonėje iš 

viso dirbo 150 darbuotojų. 
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administracija. Tarpusavio supratimas, palaikymas, renginių planavimas, 

dalyvavimas įvairiose vykdymo ir vertinimo grupėse, ruošimasis egzaminams ir 

olimpiadoms, kitiems renginiams. Išmaniųjų telefonų pritaikymas pamokose. 

 
                 2016-09 -2019-07 Kalba.lt 

 

    Užimamos pareigos:  chemijos dalyko korepetitorė. 

    Pasiekimai: chemijos dalyko žinių tobulinimas. 

 

  2018-09- 2019-07 Vilniaus privati gimnazija. 

 

    Užimamos pareigos: chemijos ir gamtos ir žmogaus dalykų mokytoja.  

 Pasiekimai: renginių organizavimo patirtis netradicinėse erdvėse. Informacinių 

technologijų naudojimas pamokų ir laboratorinių darbų metu. 

 

  2019 09 iki dabar Vilniaus rajono Avižienių gimnazija 
 

 Užimamos pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui (nuo 2021-01-01 

laikinai einanti direktoriaus pareigas). 

 Pasiekimai: sėkmingas ugdymo proceso planavimas, priežiūra ir 

organizavimas; mokinių supažindinimas su karjeros galimybėmis; pedagogų 

skatinimas kvalifikacijai kelti; mokyklinių ir tarptautinių projektų 

koordinavimas; asmeninių pasiekimų tobulinimas. 

 

Nuo 2022-01-18 Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos direktorė. 
 

IŠSILAVINIMAS   

 

 

  2002-2006 Vilniaus Universitetas. Chemijos bakalauras. 

  2007-2008 Vilniaus Universitetas. Ekonomikos išlyginamosios studijos. 

  2008-2010 Vilniaus Universitetas. Chemijos magistras. 

  2011-2012 Edukologijos Universitetas. Mokytojo kvalifikacija. 

                                 2010-  Vilniaus Universitetas. Pradėtos chemijos doktorantūros studijos, perkvalifikuojamas į                          

švietimo įstaigos vadybos kryptį. 

 

 

 

                    2008 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  2017-06-12 

Kvalifikacijos kėlimas 

American English School. Anglų kalbos tobulinimas ir sertifikato su Intermediate lygio 

gavimas (B1). 50 akademinių valandų (birželis- liepa).  

Mokymo Centras. Administravimo kursai. Raštvedyba, dokumentų tvarkymas, vadyba, 

marketingas, ekonomikos bei teisės pagrindai. Pažymėjimas. 80 akademinių valandų(liepa- 

rugpjūtis). 

Riešės gimnazija. Įgyta vyresniosios mokytojos kvalifikacija 
 

Gimtoji kalba Lietuvių ir lenkų. 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų C2  C2 C2 C2 C2 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

Straipsniai moksliniuose žurnaluose: 

1. Synthesis of chiral bicyclo[3.3.1]nonane derivative as ionic liquid and using it for asymmetric Michael’s addition 

reaction. Chemija. 2012.  vol. 23. No. 4. P.  301–305. 

  

Anglų B2 B2 B1 B1 B1 

 Pažymėjimas išduotas American English School. 

 

 

Bendravimo gebėjimai ·Puikiai moku susibendrauti su bet kokia amžiaus grupe. Darbo patirtis gamyboje suteikė 

visas galimybes išmokti bendrauti su žmonėmis nuo 18 iki 70 metų, rasti būdą, kaip galima 

susibendrauti su kiekvienu iš jų žinant, kiekvieno skirtingą charakterį ir gyvenimo būdą. Tai 

leido suformuoti puikų kolektyvą. 

Patirtis mokykloje leido suprasti, kaip reikia išmokti laviruoti sunkiausiame kiekvieno 

žmogaus laikotarpyje – paauglystėje. Bendravimas su paaugliais parodė, kad kiekvieną 

asmenybę reikia ne tik gerbti, bet ir parodyti atitinkamais būdais, kokie yra įmanomi 

gyvenimo keliai ir kaip išsirinkti jiems tinkantį. Tai leido planuoti efektyvias ir įdomias 

pamokas. 

Asmeninė patirtis turėti vaikus parodė, koks svarbus yra mokyklinis amžius ne tik vaikui, 

bet ir patiems tėvams arba globėjams. Išmokau prieiti prie kiekvieno, surasti bendrą kalbą, 

greitai sužinoti poreikius, taip užkariaujant jų pasitikėjimą. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Vadovavimas komandai – meistrės ir cecho viršininkės patirtis; vadovavimas komandai ir 

jos palankiojo klimato kūrimas  - darbas Švietimo ir gamybos įstaigose; labai geri 

planavimo ir organizaciniai gebėjimai – patirtis įgyta iš skirtingų darbo vietų, dirbant su 

visiškai skirtingais žmonėmis. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

▪ Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai, puiki nuojauta ir gebėjimas kūrti komandą, 

gebėjimas sukūrti palankų mikroklimatą, pasitikėjimo ir abipusio supratimo ryšį (ne tik su 

darbuotojais, bet ir su tėvais, vaikais, paslaugų gavėjais, klientais itt.). Domiuosi 

naujasiomis technologijomis ir galimybėmis jas įdėgti į ugdymo procesą – turiu nemažai 

sėkmingos patirties. Taip pat nemažai patirties turiu organizuojant ugdymą netradicinėse 

erdvėse (su ikimokyklinio amžiaus vaikais), taikant netradicinius pateikimo būdus – 

noriai dalinuosi su kolegomis, organizuojant integruotus užsiėmimus. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 

Komunikacij

a 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Pažengęs vartotojas 

  

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija nuo 2002 metų. 
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       Konferencijos: 

1. Kauno technologijos Universitetas, Mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija“. 2009, 2010,  

2011 ir 2012 metai. 

2. Chiralinio joninio skysčio sintezė ir panaudojimas asimetrinėse sintezėse. Mokslinė konferencija. 2010 metai. 

 

Seminarai nuo 2018: 

1. Socialinio ir emocinio intelekto ugdymas. 2018-06-12. Nr. 477. Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas. 

2. Asmens duomenų apsauga mokymo įstaigoje. 2018-12-05. Nr. 018409. Vilniaus Lietuvių Namai. 

3. The Points praktiškai. 2019-03-23. Tarptautinio verslo mokykla. 

4. Chemijos Valstybinio Egzamino kandidatų vertinimo mokymai. 2019-03-25. Ugdymo plėtotės centras. 

5. Socialinių partnerių derybos/mokymai. 2018-06-16-17. Nr. 541. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“. 

6. Mokinių kognityvinių gebėjimų ugdymas. 2017-2018 metai Nr. 380.. Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas.  

7. Lions Quest Raktai į sėkmę. 2019-10-17-18, 16 akad. val. 

8. Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa. Ugniagesių gelbėtojų mokykla.2019-11-11 – 

2019-12-11, 35 akad. val. 

9. Vaikai ir aplinka. Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai. Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centras. 2019-12-20. Nr. EV3-18, 6 akad. val. 

10. Konferencija „Džiaugsmas mokytis“. VŠĮ „Edukateka“.MM-760, 2019-11-21, 6 akad. val. 

11. Konflikto psichologija. Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas. Nr. 1089, 2019-04-24, 6 akad. val. 

12. Sisteminis požiūris į lyčių lygybę. Priemonės smurto lyties pagrindu prevencijai ugdymo įstaigose. Filosofijos 

fakultetas. NR. MVG-250000-2021-21, 2020-01-28, 6 akad. val. 

13.  Psichoemocinė įtampa švietimo įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai.  VDU Švietimo akademija. Nr. Serija – 

241, 2021-02-11-18, 8 akad. val. 

14. Vadovo/ugdymo įstaigų teisiniai klausimai. Vadovo teisinė atsakomybė (LR DK). VŠĮ Trakų švietimo centras. Nr. 

TSC-2481, 2021-02-23, 8 akad. val. 

15. Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti? Mokymosi mokykla. 2021-04-21, 2 akad. val. 

16. Vadybinių kompetencijų stiprinimas. VŠĮ Trakų švietimo centras. Nr. TSC – 2509, 2021-03-03-2019-03-31, 40 akad. 

val.  

17. Vidaus kontrolės diegimas švietimo sistemoje: praktinis vidaus kontrolės politikos dokumentavimas ugdymo įstaigoje. 

Ekonomikos mokymo centras. Nr. 30792, 2021-03-16, 24 akad. val. 

18. Mokytojas asmeninis vaiko koučeris. Vadybos ir ekonomikos universitetas. Nr. 20-MRK-10092, 2021-01-05, 2,5 

akad. val. 

19. Pasiruošimas VDI elektroniniam inspektavimui. VŠĮ Trakų centras. Nr. TSC – 13219, 2021-09-29, 6 akad. val. 

       Taip pat: 

1. Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursai. 2005-06-05. BA Nr. 06212881. Vilniaus Universitetas. 

2. Kompiuterinio raštingumo kursai. 2012-05-25. SP Nr. 002592. Lietuvos Edukologijos Universitetas 

3. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai. 2014-12-16. Nr. 3295. Šiuolaikinių didaktikų centras. 

 

 


