
Regina Beinorienė 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

Adresas   M. Jankaus g. 12-3, 03028 Kaunas 

Tel.:   (8 –37) 31 10 14, 8 616 35405 

E – mail:   direktore@vaikystes.lt 

 

Duomenys apie išsilavinimą 

 

1983-1987   Šiaulių pedagoginis institutas 

   Diplomas Nr. 376086 

   Kvalifikacija - ikimokyklinė pedagogika ir psichologija 

1993-1995   Kauno technologijos universitetas 

   Magistro diplomas Nr. A 06131) 

   Kvalifikacinis laipsnis – edukologijos magistras 

Darbo patirtis 

1991 – 1996  Kauno 4-asis vaikų lopšelis-darželis, pavaduotoja ugdymui 

Nuo 1996 iki dabar  Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktorė 

 

Įgyta kvalifikacija 

Data Kvalifikacija Dokumentas 

2007 Suteikta I-oji vadybos kvalifikacinė 

kategorija  

Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas 

Nr. A Nr. 001072 

 

2009 Vadybos ekspertė – švietimo 

konsultantė 

Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 

3720, 2009-11-23, Ugdymo plėtotės centras 

Kvalifikacijos tobulinimas 

Data Mokymų pavadinimas Institucija 

2012 

 

„Mokyklos strateginio plano 

rengimas ir įgyvendinimas“. 

 

 

KPKC pažymėjimas Nr AM-002, 

2012 

 

„eTwinning ir Mokymosi visą 

gyvenimą programų galimybės 

ugdymo proceso ir tarptautinio 

bendradarbiavimo tobulinimui“. 

Švietimo informacinių technologijų centro 

pažymėjimas Nr. KT 08541, 

2015 

 

„Esminiai vadovavimo aspektai“. 

 

KPKC pažymėjimas Nr. 1095, 

2014 „Psichologinis klimatas 

organizacijoje ir jo gerinimo 

būdai“. 

KPKC pažymėjimas Nr. IP – 0491 

2015 „Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant ir 

tobulinant mokyklos veiklą”. 

Kauno rajono švietimo centro pažymėjimas 

Nr. 89677 

 

2014 40 val. stažuotė „Priešmokyklinio 

ugdymo turinio diegimo Čekijos 

Respublikoje praktinė patirtis“. 

Panevėžio pedagogų švietimo centro 

pažymėjimas Nr. BPUP – 63637-A 
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2015 

 

30 val. edukacinė išvyka „Ugdymo 

turinio individualizavimas, 

pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

Suomijos patirtis“. 

KPKC pažymėjimas Nr. GA-0544 

2015 80 val. kursai „Neformaliojo 

švietimo mokyklų išorinio 

vertinimo organizavimo ir 

vykdymo teorijos ir metodikos 

žinių kursas“. 

KPKC pažymėjimas Nr. VB-1858 

2015 40 val. mokymai „Simuliacinės 

praktikos aplinkos naudojimo 

galimybės studentų kompetencijų, 

darbui su pažeidžiamais 3–7 metų 

amžiaus vaikais, ugdymui“. 

VDU Socialinių mokslų fakulteto Socialinio 

darbo katedros pažymėjimas Nr. 510-8111 

2016 30 val. kursai „Lyderiai. 

Atsakomybės strategija“. 

KPKC pažymėjimas Nr. SV-236 

2016 „Erasmus+. Kokia tarptautinės 

partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

KPKC pažymėjimas Nr. VK-0335 

2016 24 val. edukacinė išvyka „Airijos 

švietimo įstaigų bendruomenių 

narių tarpusavio santykiai – 

kokybiško ugdymo pagrindas“. 

KPKC pažymėjimas Nr. GA-1159 

 

 

 

2016 Švietimo sektoriaus vadovų 

konferencija 2016. Kita patirtis. 

LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo 

instituto pažymėjimas Nr. PK9–GU 2710 

2016 Tarptautinė konferencija 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų rengimo 

problematika“. 

Kauno kolegijos pažymėjimas  

Nr. 34 – 1432 

2017 „Nauji valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų apmokėjimo 

tvarka ir praktinių užduočių 

nagrinėjimas“. 

VR Trading pažymėjimas Nr. 17-02/020 

2017 Nuo įvertinimo iki pripažinimo: 

metinis darbuotojo vertinimo 

pokalbis.  

Lietuvos viešojo administravimo instituto 

pažymėjimas Nr. R - 52026 

2017 Naujojo darbo kodekso pristatymas KPKC pažymėjimas Nr. LV – 2017 – 1157 

 

Dalyvavimas konferencijose 

Data Konferencija Skaitytas pranešimas 
2014-05-08 KPKC respublikinė mokyklų 

gerosios patirties sklaidos 

konferencija „Sėkminga vadyba: 

mokyklos pažangos link“  

 

„Projektų metodas ir pedagogų 

kompetencijų tobulinimas“. 

 

 

2014-06-04 KPKC respublikinė konferencija 

„Kristijonas Donelaitis 

šiuolaikinėje ikimokyklinėje 

įstaigoje“ 

„Projektų metodas ugdymo kokybės 

gerinimui“ 

2014-12-04 Kauno kolegijos Ikimokyklinio 

ugdymo katedros tarptautinėje 

mokslinėje praktinėje 

„Kokių pedagogų šiandien laukia 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos?“ 



konferencijoje „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

rengimo problematika“  

 

2015 05-21 

 

Nacionalinio projekto 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo plėtra“ forumas – diskusija  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo erdvių modernizavimas“  

 

„Kokioje aplinkoje nori augti 

ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai?“ 

2015-08-27 UPC metodinės dienos „Mokinių 

mokymosi gerinimas: ką galime 

padaryti?“ 

Įstaigos patirtis ir priešmokyklinio ugdymo 

turinio aktualijos „Komunikavimo 

kompetencijos ugdymas priešmokykliniame 

amžiuje“ 

2016-04-13 

 

KPKC tarptautinė konferencija 

„Erasmus+. Kokia tarptautinės 

partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

„Tarptautiniai projektai – erdvė tobulėjimui 

ir pokyčiams“ 

2016-08-23 UPC metodinės dienos ,,Skaitymo 

ir rašymo gebėjimų ugdymas/ 

stiprinimas ugdymo procese“ 

„Kaip priešmokyklinukams padėti tapti 

skaitytojais?“ 

2016-11-26 Lietuvos parodų ir kongresų centre 

„Litexpo“ respublikinė švietimo 

inovacijų paroda „Mokykla 2016“  

„Noriu būti išgirstas ir suprastas: 

komunikavimo kompetencijos ugdymas 

priešmokykliniame amžiuje.“ 

2017-10-20 KPKC renginys, skirtas Pasaulinei 

psichikos sveikatos dienai 

„Metodų, stiprinančių vaikų 

psichikos sveikatą, mugė“ 

„Metodų, stiprinančių vaikų emocinę 

sveikatą, taikymas lopšelyje-darželyje 

„Vaikystė“. 

Vesti seminarai, paskaitos 

Data Seminarai, paskaitos 
2013-2014 48 val. nacionalinio lygmens mokymai „Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, 

įgyvendinant atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ įstaigų, 

vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojams, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. 

2015 40 val. UPC kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

2015 Kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Šiuolaikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo gairės“ ir mokymai ikimokyklinių įstaigų vadovams ir pedagogams. 

2016 Kvalifikacijos tobulinimo programa „Strateginių planų rengimas“ ir mokymai Šiaulių 

rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams. 

Kita, reikšminga patirtis 

2007-2015  Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio narė. 

2007-2015 Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programų 

vertintoja. 

2006-2015 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo 

komisijos narė. 

Apdovanojimai, padėkos 

2012 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros reikalų valdybos 

Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono padėka už metodinę veiklą. 



 

2014 Kauno miesto savivaldybės mero Andriaus Kupčinsko padėka už naujų idėjų kūrimą 

bei įgyvendinimą, komandų telkimą, metodinę ir projektinę veiklą, tobulinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę. 

2015 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros reikalų valdybos 

Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono padėka už profesionalų darbą 

organizuojant lyderių forumą „Sėkmės istorijos“ ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme “. 

2016 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Virginijaus 

Mažeikos padėka už aktyvią veiklą organizuojant tarptautinę konferenciją „Erasmus+. 

Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“ 

Kalbų mokėjimas  

Lietuvių (gimtoji) 

Rusų (laisvai) 

Anglų (pagrindai) 

 

 


