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ASMENINĖ INFORMACIJA Dr. Asta Tamušauskaitė 

 

 

    Kaunas, Lietuva 

  868358219 (darbo). 

 

  https://www.linkedin.com/in/dr-asta-tamu%C5%A1auskait%C4%97/ 

https://www.facebook.com/AstaTamusauskaite 

 

 

 
 

DARBO PATIRTIS  

 

2022-01-20 - 2022-03-30    Išorinis ekspertas. Kauno miesto savivaldybė. Strateginio planavimo, analizės ir     

                                            Programų valdymo skyrius. Programa „Iniciatyvos Kaunui“ (projektų paraiškų, teiktų     

                                           savivaldybei, išorinis ekspertas – pagal 2 sritis: vaikų ir jaunimo įgalinimas ir užimtumas).  

 

2021-09-15 iki dabar         Programų rengėjas/Vykdytojas. Geros savijautos programos mokykloms 2    

                                            programų rengėjas/vykdytojas (www.gerasavijauta.smm.lt.) (mokymų programų švietimo      

                                           įstaigoms rengimo/įgyvendinimo kompetencija).  

 

2021-03-30 – iki dabar      Lektorius. ES projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726.      

                                           Nacionalinė švietimo agentūra, Kauno švietimo inovacijų centras (dėstymo, metodinės   

                                           medžiagos rengimo, konsultavimo dėl  ES novacijų paketo diegimo/adaptavimo     

                                           kompetencijos).   

2019-08-30–iki dabar         Direktorius 

                                                  Kauno lopšelis-darželis „Linelis“, Savanorių pr. 236a, Kaunas (Lietuva): vadybinė   

                                                  kompetencija.    

                                                  eTwinning platformos tarptautinių projektų švietimo ir neformalioms įstaigoms kūrimo,   

                                                  vykdymo bei koordinavimo tinklaveikoje ir e-partnerystės tinkluose kompetencija; švietimo  

                                                  novacijų inicijavimo, diegimo, rezultatų vertinimo bei sklaidos kompetencijos.  

                                           Konkursų į švietimo įstaigų vadovus komisijos narė Kauno m. savivaldybėje: kandidatų į      

                                           švietimo įstaigų vadovus vertinimo kompetencija. 

                                           Kauno ikimokyklinių – priešmokyklinių įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė (inovacijų,     

                                               pasiūlymų kaip efektyvinti švietimo įstaigų veiklą rengimo gebėjimai). 

 

2017-10-27–2018-03-01     Lektorius/kvalifikacijos programų rengėjas/vykdytojas 
                                                  Lietuvos edukologijos universitetas, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi     

                                                  institutas Studentų 39, Vilnius (Lietuva):  

                                                  kvalifikacijos programų (švietimo ir neformalių įstaigų darbuotojų   

                                                  vertinimo) rengimo ir įgyvendinimo kompetencija;  

                                                  darbuotojų vertinimo ataskaitų rengimo ir konsultavimo dėl darbuotojų   

                                                  vertinimo ataskaitų rengimo kompetencijos.  

 

2013-10-20– iki dabar            Lektorius/kvalifikacinių programų rengėjas/vykdytojas.  

                                                Pedagogų kvalifikacijos centrai (Lietuva): 

                                          Nacionalinio lygio programų dėstymo kompetencija bei vadovavimo šių programų dalyvių   

                                          savarankiškiems darbams kompetencijos. 

                                          Kvalifikacijos tobulinimo programų vadovams, mokytojams, specialistams rengimo bei   

                                          vykdymo kompetencija.  

                                          Tarptautinių eTwinning projektų rengimo bei įgyvendinimo kompetencija. 

                                          Švietimo novacijų inicijavimo/diegimo kompetencija.         

 

https://www.linkedin.com/in/dr-asta-tamu%C5%A1auskait%C4%97/
https://www.facebook.com/AstaTamusauskaite
http://www.gerasavijauta.smm.lt/
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2013-03-13–2013-12-30     Išorinis ekspertas.  

                                            UAB "Factus Dominus", Gedimino 13, Kaunas (Lietuva): 

                                            Konsultavimo dėl ES projektų paraiškų konkursams laimėti pagrindimo kompetencija. 

                                                  Paraiškų rengimo/ pagrindimo ES konkursams laimėti kompetencija.  

                                                  Konsultavimo ES socialinių ir švietimo projektų įgyvendinimo klausimais kompetencija. 
Išorinis ekspertas. Ekspertinis darbas ES struktūrinių fondų finansuojamam projekte 

„Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ – II 

etapas“). Gebėjimai ir žinios:  

1. Teoriškai pagrįstos tyrimo metodikos parengimas ir atlikimas kompleksinio tyrimo, 

kurio tikslas – įvertinti projekto I–ame etape vykdytų inovatyvių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo formų (Stažuotės Lietuvoje, Supervizija, Paramos kolegai 

(Peer Coaching) modelis, Mini mokymai) taikymą. 

2. Vykusių mokymų efektyvumo įvertinimas. 

3. Vykusių mokymų veiksmingumo įvertinimas. 

4. Vykusių mokymų naudingumo įvertinimas. 

5. Mokymų reikalingumo mokymuose dalyvavusiems mokytojams ir įgytų 

kompetencijų pritaikomumo praktikoje įvertinimas.  

6. Įvykusių mokymų įtakos mokytojo mokykloje sutartoms kvalifikacijos tobulinimo 

perspektyvoms nustatymas.  

7. Ataskaitos parengimas.  

 

2008-09-01–2011-06-30     Asistentas. Prof. P. Jucevičienės modulio „Mokymasis informacinėje ir žinių visuomenėje“ 

                                                  KTU Edukologijos institutas, Donelaičio 20, Kaunas (Lietuva): 

                                                  Modulio „Mokymasis informacinėje ir žinių visuomenėje“ metodinės medžiagos rengimo ir        

                                                  dėstymo kompetencija. 

                                                  Teorinių ir empirinių mokslinių tyrimų atlikimo kompetencija. 

                                                  Mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniams rengimo kompetencija. 

                                                  Mokslinių pranešimų rengimo ir skaitymo tarptautinėse ir Lietuvos mokslo konferencijose      

                                                  kompetencija.   

                                                  Vadovavimo bakalauro baigiamiems darbams kompetencija. 

 

1997-02-03 – 2001- 09-16 Muzikos pedagogas 

Lopšelis-darželis "Spragtukas“, Kęstučio 44A, Kaunas (Lietuva). 

Pedagoginė, profesinė, dalykinė kompetencijos.  

1996-04-01 - 1997-01-29 Muzikos pedagogas 

R. Jezukevičienės mokykla, Šaldytuvų 52, Kaunas (Lietuva). 

1995-10-02 - šiuo metu Muzikos pedagogas 

Sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis", Vaidoto 7A, Kaunas (Lietuva). 

1993-09-01–1995-10-02       Muzikos pedagogas 
Kudirkos vidurinė mokykla, Trakų 39, Kaunas (Lietuva). 

 

 
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 
 

 

 

2007-09-01–2011-06-30 Daktaras (socialinių mokslų sritis, edukologijos kryptis, 07S) 

KTU Edukologijos institutas, Donelaičio 20, Kaunas (Lietuva). 

2005-09-01–2007-06-30 Magistras, švietimo vadyba 

KTU Edukologijos institutas, Donelaičio 20, Kaunas (Lietuva). 
2001-09-01–2005-06-30 Bakalauras, muzikos pedagogo kvalifikacija LMTA (Kauno fakultetas) Čepinskio g. 5, 

Kaunas (Lietuva). 

1988-09-01–1992-06-30  Aukštesnysis, muzikos pedagogo ikimokyklinėje įstaigoje ir muzikos 

pedagogo mokykloje kvalifikacija 

Panevėžio J. Švedo aukštesnioji muzikos mokykla, Nemuno 10, Panevėžys (Lietuva). 
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Gimtoji kalba Lietuvių     

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

 
Klausymas Skaitymas 

Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

Anglų kalba B1.2 B1.2 B.1.2 B1.2 B1.2 

Prancūzų kalba B.1.1 B1.1 B.1.1 B.1.1 B.1.1 

Rusų kalba C2.2 C2.1 C2.1 C2.1 C2.1 

      

  

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas 

Bendrieji Europos kalbų metmenys 

 

 

 

 

 

Skaitmeniniai gebėjimai 

 

ĮSIVERTINIMAS     

Informacijos 

apdorojimas 

 

Komunikacija 
Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 

Įgudęs vartotojas 
 

Įgudęs vartotojas 
Įgudęs 

vartotojas 

 

Įgudęs vartotojas 
 

Įgudęs vartotojas 

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas 

Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė
 

 
 

Vairuotojo pažymėjimas B Kategorija (stažas 12 metų) 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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Projektai 

▪ Ilona Ališauskienė, Erika Liaukonienė, Asta Tamušauskaitė straipsnis „Muzikos 
festivalis – kūrybiškumui skatinti“ leidinyje „Švietimo naujienos“, „Švietimo 
panorama“ 2013 Nr. 5 (327). 

▪ Tamušauskaitė, Asta. A choir as a learning organization // Social Sciences = 

Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN
1392-0758. 2011, nr. 1(71), p. 34-45. 
http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2011%201%20(71)/4%20Tamusa 

uskaite.pdf. 

▪ Tamušauskaitė, Asta. Influence of educational activities of the choir director on 

educational processes in a choir // Changes in Social and Business Environment: 

proceedings of the 4th international conference, November 3-4, 2011, Kaunas 

University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania : selected papers / Kaunas 

University of Technology Panevėžys Institute, Baltic International Institute, 

University. http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=6bed5aa8-ae7d- 

483f-8df6-009a32a8b391&articleId=7047fca8-0616-4619-bb2b-807a968eb509. 

▪ Tamušauskaitė, Asta. Choro kaip besimokančios organizacijos tyrimo parametrai // 
Social Sciences = Socialiniai mokslai /Kaunas University of Technology. Kaunas: 
Technologija. ISSN 1392-0758. 2010, Nr. 2(68), p. 37-49. 
http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2010%202%20(68)/4%20Tamusa 

uskaite.pdf. 

▪ Tamušauskaitė, Asta; Skiecevičius, Paulius; Bonkevičiūtė, Jurgita; Jakštienė, 
Vitalija; Navickaitė, Jolanta. Ranking of Lithuanian universities within the context of 
the conception and features of a modern university // Social Sciences = Socialiniai 
mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-
0758. 2009, Nr. 3(65), p. 66-77. 
http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2009%203%20(65)/7%20Tamusa 

uskaite_Skiecevicius_Bonkeviciute_Jakstiene_Navickaite.pdf. 

▪ Jucevičienė, Palmira; Jučaitė, Indrė; Tamušauskaitė, Asta. Fulfilment of educational 
roles of the choir conductor // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas 
University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2008, Nr. 3(61), 
p. 79-92. 

▪ Jucevičienė, Palmira; Jučaitė, Indrė; Tamušauskaitė, Asta. The choir leader’s activity 

in chorus as in the educational and learning organization //Social Sciences = 
Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 
1392-0758. 2007, nr. 2(56), p. 72-82. 

 

▪ Tarptautinis eTwinning projektas – „PATS – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ 

(kūrėjas, koordinatorius, vykdytojas). 2022-01-01- iki dabar.  

▪ Tarptautinis eTwinning projektas – „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo/si 

įgalinimas“ (kūrėjas, koordinatorius, vykdytojas). 2022-01-01- iki dabar.  

▪ Tarptautinis eTwinning projektas „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė 

"Atypical environment and the development of children's creativity" (kūrėjas, 

koordinatorius, vykdytojas). Nacionalinės paramos tarnybos pažymėjimas. 2019-
08-25 – iki dabar. 

▪ Tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 
tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose 
/world Universities to schools“ (kūrėjas, koordinatorius, vykdytojas). 

Nacionalinės paramos  tarnybos pažymėjimas. 2019 -11- iki dabar. 

▪ Tarptautinis eTwinning projektas „101“ (vykdytojas). Nacionalinės paramos 
tarnybos pažymėjimas. 2019-07-04. 

▪ l/d „Pušynėlis“ projektas „Skamba varpeliai, jaučia širdelė“ (rengėjas, koordinatorius, 
vykdytojas). 2018-01-06. 

▪ Tarptautinio projekto Erazmus +KA2 „Vaikų misija : Europa be sienų“ projektas 
„Žiemos tradicijos ir žaidimai“ (vykdytojas). Įsakymo Nr. V-193. 2017-10-26.  

http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2011%201%20(71)/4%20Tamusa
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=6bed5aa8-ae7d-
http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2010%202%20(68)/4%20Tamusa
http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/archive/pdf/2009%203%20(65)/7%20Tamusa
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▪ Tarptautinio Erasmus KA2 projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ edukacinė veikla 

su Italija. (vykdytojas). Įsakymo Nr. V-130. 2017-09-01. 

▪ Tarptautinio ERAZMUS +KA2 projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ projekto 

„Šokim, trypkim, linksmi būkim“ (rengėjas, koordinatorius, vykdytojas) 2016-09-01. 

▪ Tarptautinis projektas ERAZMUS+KA2 „Vaikų misija: Europa be sienų“ (vykdytojas) 
2016-09-01-2017-06. 

▪ Kauno sanatorinio l/d. „Pušynėlis“ projektas „Vaikų kūrybiškumo įgalinimas naudojant L. 
Navickienės emocinio imitavimo metodą“ (rengėjas, koordinatorius, vykdytojas) 2016- 
01-01/06 -2017-06.30. 

▪ Kauno sanatorinio l/d. „Pušynėlis“ projektas „Muzikos instrumentų pasaulyje“ (rengėjas, 

koordinatorius, vykdytojas). 2015-01-01/2015-12-30. 

▪ Respublikinis tęstinis projektas „K. Donelaičio kūrybos savaitė“ (Vykdytojas) 2015-03- 
24/2015-04-03. 

▪ Tarptautinis Etwinning projektas „Gerumo laiškai“ (koordinatorius, vykdytojas) 2014- 
09-01/2015-05-31. l/d. „Pušynėlis“ 2014-09-24 direktorės įsakymas Nr. V-89). 

▪ ES projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ –II 
etapas“ UAB „FACTUS DOMINUS“ (išorinis ekspertas, vykdytojas) 2013m. 

▪ Tarptautinis E- twininng projektas „A Year with the Birds“ (Vykdytojas). 2013-09/2014- 

06. SERTIFICATE. 

▪ Comenius projektas „Asistento praktika“ (Vykdytojas) 2013-09/2014-06. 
 

 

Konferencijos 
  

▪ Pranešimas tarptautinėje konferencijoje  „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi 
komandoje“ pagal tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 
tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose International project 
for schools and         VDU „The world universities to schools”  2021-11-25 . KŠIC pažyma.  

▪ Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu 

aspektu“ „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimo ir jų integravimo užsienio 
kalbų ir kitų dalykų pamokose“ kaip novacijos diegimo strategija bei vertinimas (Kaunas, 
Lietuva). 2020-05-15 KPKC Pažymėjimas. 

▪ Pranešimas “Edukacinių bei mokymo/si aplinkų kūrimas tarpkultūrinėje meninėje erdvėje 

ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje: l/d „Linelis“ tarptautinio projekto atvejis” 

pagal tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose International project for schools and 

VDU „The world universities to schools” (J. Laužiko mokyklos PADĖKA, Kaunas, 

2019-11-26). 

▪ Pranešimas “Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ikimokyklinėje/priešmokyklinėje 

įstaigoje” konferencijoje ‘Socialinis ir emocinis ugdymas priešmokykliniame ugdyme: 
patirtis ir perspketyvos” (Kauno l/d “Pasaka”) 2019-12-10 (KPKC Pažyma Nr. PA- 
000870, 2019-12-17). 

▪ Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „Vaikai kaip socialinė grupė: 
socializacijos procesai ir pasiekimai“. Pranešimo tema: „Muzikos pedagogo vaidmuo 
ikimokyklinio amžiaus vaikų socializacijai mokymosi paradigmų kontekste“ (Kaunas, 
Lietuva) 2013m. 

▪ International conference „Innovative empowerment methods of adults: perspectives of 
education and social work“. Mykolo Romerio universitetas; Socialinės politikos fakultetas 
(Vilnius; Lietuva). Pranešimo tema: “Choro vadovo edukacinės veiklos įtaka mokymosi 
procesams chore – besimokančioje organizacijoje“. 2012m. 

▪ 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Changes in Social and Business Environment“ 
CISABE'11. KTU Panevėžio Instituto Vadybos ir administravimo fakultetas. (Panevėžys; 

Lietuva). Pranešimo tema: “Influence of Educational Activities of the Choir Director on 
Educational Processes in a Choir” 2011m. 
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/14_Changes_in_social_and_business_ 
environment_T42012129101317.pdf. 

http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/14_Changes_in_social_and_business_
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▪ Konferencija „Socialinių inovacijų plėtra: tarpdisciplininiai tyrimai“. Mykolo Romerio 

universitetas; Doktorantūros doktorantų draugija (Vilnius; Lietuva). Pranešimo tema: „Choro 

atliekamo kūrinio interpretacija kaip inovacija“ 2011m. 

▪ International Conference on University Quality Development (UNIQUAL) _2009; 

Norwegian university of science and technology, Trondheimn, (Norwey). Pranešimo tema 

(bendraautorystėje): „Ranking of Lithuanian Universities within the Context of the 

Conception and Features of a Modern University“. 
 

 

Seminarai 
PARENGTOS IR ĮVYKDYTOS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS PROGRAMOS 

ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS LIETUVOJE: 

 

PEDAGOGŲ VEIKLOS VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS: 

▪ „Pedagogo metinės veiklos vertinimo pokalbis: vadybinis aspektas“ (vadovams) 
(6val.). 2018-01-12 KPKC; Lietuvos edukologijos universiteto tobulinimosi 
institutas 2018-2019).  

▪ “Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

pokalbiui” (pedagogams ir vadovams) (6val.) 2018-02-08; 2018-04-06; 2018-05- 
17; 2018-10-26; 2018-10-30; 2018-11-13; 2018-11-29; 2019-01-25; 2019-02-12. 

▪ “Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo rengimas” (vadovams) (6 val.) 
(Lietuvos edukologijos universiteto tobulinimosi institutas, KPKC 2018-2019).  

▪ “Metinių užduočių pedagogams metiniam pokalbiui nustatymas 

ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje” (6val.) (vadovams) 2018-11-30; 2019- 
02-26. 

▪ “Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir praktika” (6val.) 2017-02-27; 2018-12- 
06. 

NOVACIJOS. NOVACIJŲ INICIJAVIMAS IR DIEGIMAS: 

▪ “Inovacijų diegimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas” 
(auklėtojoms ir pavaduotojoms) (6 val.) 2018-03-15. 

▪ “Inovacijų diegimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje: vadybinis aspektas” 
(6 val.). 

▪ “Inovacinės kultūros ugdymas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje 
šiuolaikinio mokymo/si kontekste” (6 val.). 

▪ „Inovacinės muzikinės kultūros ugdymas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje 
įstaigoje" (6 val). 2014-03-20; 2014-10-29. 

▪ „Muzikinių inovacijų diegimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje/įstaigoje: 
vadybinis aspektas“ (6 val.). 2015-02-25; 2016-01-21. 

METODAI, BŪDAI, FORMOS: 

▪ „Inovatyvūs įgalinimo metodai ikimokyklinėje//priešmokyklinėje įstaigoje“ 
(6 val.). 2016-04-27; 2018-11-27. 

▪ „Individo mokymosi stilius“ (6 val.). 2016-03-22. 

 

EDUKACINĖS IR MOKYMOSI APLINKOS: 

▪ “Edukacinės bei mokymosi aplinkos kaip „trečiojo pedagogo“ vaidmuo mokymui/si 
ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje” (6val). 2018-04-20; 2019-01-22. 

 

UGDOMIEJI ŽAIDIMAI: 

▪ „Pedagogo vaidmuo ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidime kaip 
pagrindinėje veikloje” (6 val.). 2016-11-18; 2017-01-27. 

▪ „Žaidimas ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikų psichosocialinės adaptacijos 
procese“ (6 val). 2018-09-28. 

▪ „Žaidimo paskirtis ir vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame amžiuje” 
(6 val.). 2017-05-26. 

▪ “Ugdomasis žaidimas ankstyvajame amžiuje” (6 val.). 2016-02-06. 

▪ „Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla ankstyvajame amžiuje“ (6 val.) 2016-05-11. 
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EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS: 

▪ “Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos 

ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje: Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis” 
(6val.). 2019-01-29, 2019-05-24. 

▪ „L. Navickienės emocinio imitavimo metodo diegimas ikimokyklinės/priešmokyklinės 
įstaigos muzikinėje veikloje“ (6val.). 2016-02-29. 

▪ „Kūrybiškumo įgalinimas ikimokyklinės/priešmokyklinės įstaigos muzikinėje veikloje 
naudojant L. Navickienės emocinio imitavimo metodą“(6val.). 2019-02-27. 

▪ „Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinio bei emocinio 
intelekto ugdymas/sis naudojant K. Malbert muzikos kolekciją ir IKT” (6val.) 2017-

05-22. 
 

PROGRAMOS MUZIKOS, DAILĖS, TEATRO, TEATRO PEDAGOGAMS: 

▪ „Ikimokyklinės/priešmokyklinės įstaigos muzikos pedagogo mokymasis mokymosi 
visą gyvenimą kontekste" (6 val.) 2014-10-22. 

▪ „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų menininių gebėjimų (dailės, 

muzikos, šokio, teatro) atpažinimas, vertinimas bei tobulinimas“ (6val.) 2015-06- 15; 
2015-09-29. 

 

PROGRAMOS TARPTAUTINIAMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI: 

▪ Tarptautinis eTwinning projektas „Pats – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ (40 
val.). 2022-02 KŠIC. 

▪ Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymosi įgalinimas“ (40 
val.). 2022-01 KŠIC. 

▪  „Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ 
pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“ (40 val.). 2021-03-30 KŠIC. 

▪ „Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas 

ir jų integravimas“ pristatymas ir perspektyvos“ (12val). 2020-01-31, 2020-02-21 
KPKC. 

▪ „Mokymosi aplinkų   kūrimas   naudojant   IKT   tarptautiniame   Etwinning projekte 
„Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų 
dalykų pamokose“ (lektorius) (8val.) 2020-03-13, KPKC. 

▪ „Tarptautinio Etwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ pristatymas ir darbo eiga: nuotoliniai 
mokymai“ (12val.) (bendraautorė dokt. K. Bliūmienė – Grigaitė). 2020-04-21 KPKC. 

▪ „Mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame Etwinning projekte 

„Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“ 2021-10-22 KŠIC (40 val.). 

 

NUOTOLINĖS PROGRAMOS: 

▪ „Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 
integravimas“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“ 40 val. KPKC 2020-03/11 

▪ Mokytojų ir specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir 
priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės ir perspektyvos“ 40val KPKC. 2020-04/11. 

▪ „Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje: 
strategijos, mokymo/si aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo užduočių 
rengimas“ (8 akad. val.). 2020-04-14 KPKC. 2020-05-04 KRŠC. 

▪ „Diferencijuotų nuotolinio mokymo/si užduočių rengimas atsižvelgiant į vaiko mokymosi 

stilių bei naudojant Google apps ir Microsoft Office įrankius 
ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (12 val.). 2020-05-22. KPKC. 

▪ „Mokymosi partnerystėje IKT tinklų kūrimas ir rezultatų pristatymas eTwinning 
tarptautiniame projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimo ir jų 
integravimo užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose" (16 akad. val.). 2020-05-29. 

KPKC. 
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▪„Skaitmeninio turinio kūrimas ir vizualizavimas muzikos ir dailės ugdymo pamokose 

naudojant eTwinning platformos IKT įrankius“ (įgyvendinta 2021-08-27 pagal 

Etwinningprojekto mokymus Širvintų meno mokykloje). 

▪ „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio nuotolinio mokymo ugdymo turinio kūrimas bei 
vizualizavimas naudojant IKT" (40 val.). 2021-09-14 (KŠIC 

 
 

Apdovanojimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narystė 

 

 

 

 

Kita visuomeninė veikla 

 

 

Rekomendacijos 

 

 

Pagyrimo raštai 

 

Vedami nacionalinio lygio 

kursai 

 

▪ Kokybės ženklelis už tarptautinį eTwinning projektą – „Darni aplinka – įtraukiojo 

ugdymo/si įgalinimas“ (kūrėjas, koordinatorius, vykdytojas). 2022-07. Nacionalinė 
paramos tarnyba.  

▪ Laimėjimas konkurse ir projekto - iniciatyvos pristatymas Lietuvos 

prezidentūros surengtoje pažangiausių švietimo iniciatyvų asamblėjoje  2022-

06-01 – už tarptautinį eTwinning projektą  „Darni aplinka – įtraukiojo 
ugdymo/si įgalinimas“ (kūrėja, koordinatorė, iniciatyvos konkursui teikėja bei 
prezidentūroje pristatytoja 06.01). 

 Kokybės ženklelis už parengtą, koordinuotą ir įvykdytą tarptautinį eTwinning 

projektą „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ 2021-10-11 Nacionalinė 

paramos tarnyba.  

▪ Kokybės ženklelis už parengtą (su bendraautore), koordinuotą ir įvykdytą tarptautinį 

eTwinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose /World universities to schools“ 

2020-10-14. Lietuvos nacionalinė paramos  tarnyba. 
 

▪ METŲ ŠVIETĖJAS – 2016 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Padėkos raštas. 

(Kaunas). 

▪ Kauno IĮMD Apdovanojimas nominacijoje „METŲ LEKTORĖ – 2016m“. 

▪ Konkursas „Jaunasis muzikos mokytojas“ (I vieta) (Specialus publikos prizas) 2005m. 

▪ Konkursas „Jaunasis muzikos mokytojas (II vieta) 2005m. 

 
▪ Kauno ikimokyklinių –priešmokyklinių įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė. 

▪ Konkursų į švietimo įstaigų vadovus komisijos narė Kauno m. savivaldybėje.  

▪ Kauno švietimo vadovų iniciatyvinės grupės ekstremaliai situacijai vadyti narė.  

▪ Lietuvos darželių vadovų asociacijos narė. 

▪ LETA narė. 

▪ Kauno technologijos universitetas, Vaikų universitetas. Dėstytojas. Paskaita KTU Vaikų 

universitete tema: „Kodėl chorui reikia dirigento?“ 2009m. http://www.vaiku- 
uni.ktu.lt/lt/category/semestrai/ktu-vaik%C5%B3-universiteto-rudens-semestras-2009. 

 

▪ Prof. P. Jucevičienės Rekomendacija Pedagoginiam darbui aukštojoje mokykloje 2015m. 

▪ Prof. P. Jucevičienės Rekomendacija Pedagoginiam darbui Vilniaus kolegijoje 2015m. 

▪ LIETUVOS MOKSLŲ TARYBOS Apdovanojimas už aukštųjų mokyklų MOKSLO 

DARBĄ „Choro vadovo veiklos edukaciniai ypatumai“ (su bendraautore) 2008m. Vilnius. 

 

VEDAMI KURSAI (nacionalinio lygio), parengta metodinė medžiaga, vadovauta 

savarankiškiems darbams (nuo 2015 – iki dabar): 

▪ ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 (nuo 2020-03 iki 

dabar). Lektorius (nacionalinė švietimo agentūra) ir Lektorius Kauno švietimo 

inovacijų centre.  

▪ Ugdymo plėtotės centro kursai meninio ugdymo mokytojams „Kvalifikacijos 
tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, teatro), 
ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 
(KPKC, KRŠC, ŠSŠC, MŠC, JSŠC). Dėstoma edukologijos pagrindai, nuo 2019m.



Gyvenimo aprašymas Asta Tamušauskaitė 

© Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Puslapis 9 / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankyti seminarai, 

kursai 

▪Ugdymo plėtotės centro kursai meninio ugdymo mokytojams „Kvalifikacijos 
tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams (dailės, muzikos, šokio, 
teatro), ketinantiems mokyti pagal pradinio  ugdymo programas (Šiaulių 
suaugusių švietimo centras).  

▪ Kursai - Pedagoginių - psichologinių žinių kursai (nacionalinio lygio), skirti 
asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo 
profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso (120 val.) 
(Jurbarko švietimo centras) (dėstyti Pedagogikos pagrindai). 

 

▪ „Programavimo (r)evoliucija: „low-code/no-code”“ Trukmė – 3 ak. val.  

2022-04-19. VDU Nr. VDU-SM-22-0593 

▪ „Skaitmeninio garso pradmenys“ Trukmė – 3 ak. val. 2022-04-19. VDU 

Nr. VDU-SM-22-0593 

▪ Seminaras  „Psichologinio atsparumo pagrindai“. KŠIC 2022-02-17 Nr. 

AV-2022 – 0570.  

▪ Paskaita „Pokyčiai švietimo organizacijoje: praradimai ir atradimai“. 

ISM universitetas.  

▪ ES projekto „TĘSK“  09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 mokymai. 2022-01-

27 Pažymėjimas. Nr. 320145 

▪ Konferencija. „Kaip stiprinti įtrauktį projektuose? Praktiniai patarimai“. 

Švietimo mainų paramos fondas. 2021-12-17. 

▪ Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą, kompetencijos 

tobulinimas (80 val.). Pažymėjimas. 2021-06-17. Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

▪ Seminaras „Susirinkimų vedimas“. KPKC Pažymėjimas 2021-06-08 Nr. AV-2021 – 
1607. 

▪ Seminaras „Retorika vadovams. Įtaigus viešasis kalbėjimas“ KPKC Pažymėjimas Nr. 
AV-2021 – 1517 (12 val). 2021-05-25. 

▪ Seminaras „Geriau nei komanda, daugiau nei tikslai. Ryšį su darbuotoju kuriantys 
dialogai“. KPKC Nr. VB -2020-0312 (8 akad. val.). 2020-09-24. 

▪ Seminaras „Motyvacija. Savęs ir kitų motyvavimas pedagoginiame procese“ KPKC Nr. 
(6 akad. val.). 2020-09-21. 

▪ Seminaras „Žmogaus elgesio ir savijautos schemos, režimai ir šablonai. Kaip 

panaudoti šiuolaikinės schemų terapijos pasiekimus pedagoginėje praktikoje 
santykyje su mokiniais, kolegomis ir savimi?“ KPKC Nr. AV-2020-0611 (6 akad. 
val.) 2020-06-09. 

▪ Seminaras „Streso ir emocijų valdymo pagrindai pedagoginiame procese“. KPKC Nr. AV-
2020 - 0470 (6 akad. val.). 2020-05-26. 

▪ Vadovo EQ asmeniniam ir organizacijos efektyvumui didėjančio neapibrėžtumo 
laikotarpiu“. KPKC Nr. VB_2020-0216 (6 akad. val.). 2020-05-13. 

▪ Efektyvaus vadovavimo šiuolaikinei švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas“. 
Pažymėjimas KPKC Nr. VB-2020-0185. 2020-05-08 (6 akad. val.). 

▪ Vadovo įtaka komandai. KPKC Nr. VB -2020-04 -15,17,20 (6 akad. val.). 2020-09-21. 

▪ Pažymėjimas. Efektyvus vadovavimas šiuolaikinėje organizacijoje (8 val.). KPKC 
Pažymėjimas Nr. VB -2020-0054. 2020-01-10. 

▪ Pažymėjimas. Civilinės saugos mokymo kursai pagal ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose 
nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremalių situacijų 
valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos 
mokymo programą. Nr. 105 PAGDVRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 2020- 

02-27. 

▪ Pažymėjimas. Priešgaisrinės saugos. Nr. KA-MG-V-19-103. UAB “Verslo alijansas”. 
2019-08-21. 



Gyvenimo aprašymas Asta Tamušauskaitė 

© Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Puslapis 10 / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikatai 

 

 

 

 

▪ Pažymėjimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių tikrinimo. Nr. 8764. LR VDI. 

2019-09-25. 

▪ Renginys „Lietuvos švietimo vadovų forumas-2019“ (8 val.). Pažymėjimo Nr. KT3_21. 

2019-11-30. 

▪ Pažymėjimas. Konferencija „Socialinis ir emocinis ugdymas priešmokykliniame amžiuje: 

patirtis ir perspektyvos“ (6val). Nr. AA-2019-1873. 2019-12-10. 

▪ Užsienio kalbų kompetencijų (B1.1. lygio) tobulinimo programa (48 val.). KPKC Pažyma 

NR. ZV -2019-1067. 2019-12-19. 

▪ Pažyma dėl dalyvavimo tarptautiniame projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose International project for 

schools and VDU „The world universities to schools” . KPKC Pažyma Nr. PA- 000890. 2019-12-20. 

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“ VŠĮ „Prasminga 

vaikystė“ Pažyma. 2019-03-26 Nr. 1.118) V-4-7986. 

▪ Elektroninio dienyno diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ l/d Pušynėlis Pažyma 

Nr.13-120. 2017-04-05.  

Prancūzų kalbos (B1.1) kalbos kursai (120val.). Pažyma Nr. KAU2019-03/1 (Maironio 14, 

Garliava, Kauno rajonas) 2019-03-01. 

▪ Anglų kalbos kursai A2 (48 val.) KPKC Pažymėjimas Nr. ZV-2019-0139 (Vytauto pr. 44, 

Kaunas) 2019-01-03. 

▪ Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (48 val.) KPKC Pažymėjimas Nr. ZV-2018-1294, 

(Vytauto pr. 44, Kaunas) 2018-12-05. 

▪ Seminaras „Tradittional culture as a preschool teaching approach.“ 2017-01-31/02-04. 

▪ Seminaras „Įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą“. 
2016-05-04. KRŠC Pažymėjimas Nr. 97181. 

▪ Seminaras „Pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo/si poreikių 

galimybės įvairių veiklų metu“ . UAB „Šviesa“ Pažymėjimas Nr. 16-3331. 2016-04-28. 

▪ Seminaras „Personalo valdymas; įdarbinimas, darbo santykiai, motyvacija“. 

▪ 2016-04-11. CV Banko Pažymėjimas. 

▪ Seminaras „WEB 2.0 įrankiai ikimokyklinio ugdymo kokybei gerinti“ (6 akad. val) 2015-04-
20. KPKC Pažymėjimas SV 710 

▪ Anglų kalbos kursai (B1.2). Sertifikatas Nr. 2018-0615. VŠĮ „Centrum Educatus“ (Justiniškių 
14, Vilnius) 

▪ Projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose“ (modelių sukūrimas) 
mokymai (PPŠC). Nr.VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 

(Geležinio Vilko 12, (Vilnius) 2014- 12-01/02; 2015-04-03. 

▪ Seminaras „Kiekybinio tyrimo duomenų rinkimo instrumento parengimo ypatumai“ (12 val.). 
Nr. S310072018895. 2010-01-19. KTU SM Edukacinės kompetencijos centras. 

▪ Londono universiteto Edukologijos instituto profesoriaus Ronald Barnet paskaita 

„Iššūkiai universitetams: pavojai ir galimybės“ (2 val.) Nr. S31006419221. 2009- 11- 24. 

KTU SM Edukacinės kompetencijos centras. 

 

▪ CERTIFICATE OF PARTICIPATION Online conference on Education begins with 

language - a comprehensive approach to the teaching and learning of languages 28 September 

2020. TO WHOM IT MAY CONCERN (EUROPEAN COMMISSION Directorate-General 

for Education, Youth, Sport and Culture Youth, Education and Erasmus+ Unit B2 – Schools 

and Multilingualism). (Brussels, 28 septembre 2020) 

▪ CERTIFICATE. Bendrinės kalbos anglų kursas. (Council of Europe Level B1(B1.2) 2018-03-
20; Nr. 2018-0615. VŠĮ „Centrum Educatus“. 

▪ CERTIFICATE. Funded by the Erasmus+Programme of the European Union. No.2016- 1-LT01-
KA219-023125_4. REG. NO 17114. 2017-01-31/02-04. 

▪ CERTIFICATE. Has presented the paper “Influence of Educational Activities of the Choir 
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                                  Director on Educational Processes in a Choir”. Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 4th international    

                                  conference, November 3-4, 2011, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania. 

                              ▪ CERTIFICATE. Etwinning project. A YEAR WITH THE BIRDS.    

                                      https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_96725_lt.pdf. 

    

                            ▪  CERTIFICATE. Has presented the paper “Influence of Educational Activities of the Choir Director on Educational      

                                Processes in a Choir”. Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 4th international   

                               conference,  November 3-4, 2011, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania. 

 

                            ▪  CERTIFICATE.  Etwinning project. A YEAR WITH THE BIRDS.    

                               https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_96725_lt.pdf. 

 

            Papildoma informacija:  

 

 

                                                                 MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS: 

                                                                 Besimokanti organizacija; lyderystė.  

                                                                 Nuotolinio mokymo/si įgalinimas/diegimas 

                                                                 Inovacijų diegimas. 

                                                                 Mokymasis informacinėje ir žinių visuomenėje. 

                                                                 Mokymosi įgalinimas. 

                                                                 Mokymosi procesai (inovaciniai, lyderystės, įgalinimo, interpretaciniai, kūrybiniai,       

                                                                 komunikaciniai, vertinimo procesai ir kt.). 

Ugdymo/si procesai.  

Edukacinė organizacija. 

Žinių organizacija. 

Muzikos/meno organizacija. 

Choras; choro vadovas; choristai. 

Organizacinis/organizacijos mokymasis. 

Muzikos edukologija; muzikos didaktika. 

Ikimokyklinis/priešmokyklinis; pradinis, vidurinis muzikinis ugdymas. 

Skaitmeninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio turinio bei dizaino 

kūrimas/saugojimas/dalijimasis naudojant IKT.  

Projektinis ugdymas, projektinio turinio vizualizacija bei dizainas. 

naudojant IKT.  


