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Asmeninė informacija  

Vardas, pavardė Virginija Giršvildienė 

Adresas Gerosios Vilties g. 5a-93, LT- 03147, Vilnius, Lietuva  

Mobilusis telefonas 8 643 27205   

El. paštas virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

Gimimo data 

Šeimyninė padėtis 

 

Darbo patirtis 

1970-07-08 
Ištekėjusi 
 

Datos 
Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
 
 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Darbovietės veiklos sritis 
 

2019-04-29 - iki dabar 
Laikinai einanti direktoriaus pareigas (II vadybinė kategorija)  
Vadovavimas mokyklai, atsakomybė už mokyklos strateginį valdymą, ūkinę – 
finansinę veiklą, įstaigos biudžeto lėšų teisingą ir tikslingą panaudojimą, 
mokyklos veiklos stebėjimą ir pokyčių valdymą, mokyklos atstovavimą, 
personalo atranką ir jo darbo vertinimą ir kt. 
Vilniaus Balsių progimnazija, Bubilo g. 8, Vilnius. 
 
Švietimas/mokymas 
 

Datos 
Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
 
 
 
 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Darbovietės veiklos sritis 
  

2012-09-01 - iki dabar 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vadybinė kategorija) 

Ugdymo proceso organizavimas, stebėjimas ir vertinimas, vadovavimas 
mokyklos veiklos įsivertinimui, ugdymo bei veiklos plano rengimui, 
projektinės veiklos koordinavimas. 
Inovacijų taikymas ugdymo procese, valdymas ir strategijos kūrimas.  
Neformalaus ugdymo veiklos organizavimas ir koordinavimas. 
Vilniaus Balsių progimnazija, Bubilo g. 8, Vilnius. 

 
Švietimas/mokymas 
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Datos 
Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Darbovietės veiklos sritis 
  

2011-09-01 - iki dabar   
Kūno kultūros mokytoja – metodininkė 
Pagrindinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas. 
Metodinės grupės vadovė, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimo 
koordinatorius. 
Vilniaus Balsių progimnazija, Bubilo g. 8, Vilnius. 
 
Švietimas/mokymas 
 

Datos 
Profesija arba pareigos 

 
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
 
Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 
Darbovietės veiklos sritis 

  

1999 m. - 2011 m.  
Kūno kultūros mokytoja – metodininkė, sporto būrelio ir 
koreguojamosios mankštos būrelio vadovė 
Pradinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas. 
Nuo 2001m. vasaros - poilsio stovyklų vadovė. 
Nuo 2002 m. mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės vadovė. 
Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla, Tuskulėnų g. 30, Vilnius. 
 
Švietimas/mokymas 
 

Datos 
Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 
Darbovietės veiklos sritis 

 

1993 m. rugsėjis - 2016 m. rugpjūtis 
Gydomosios kūno kultūros ir plaukimo mokytoja - metodininkė 
Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas. 
 
Vilniaus Moksleivių sveikatos centras, Žirmūnų g. 37, Vilnius. 
 
Švietimas/mokymas 
 

Datos 
Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 
Darbovietės veiklos sritis 

 

1991 m. vasaris - 1992 m. kovas 
Trenerė 
Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas. 
 
Vilniaus Olimpinio rezervo tinklinio vaikų ir jaunių sporto mokykla, Latvių 
g., Vilnius.  
Švietimas/mokymas 

 

Išsilavinimas   

Datos 
Kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai, 
profesiniai gebėjimai 

 
Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas 
ir tipas  

Kvalifikacijos lygmuo 
pagal nacionalinę arba 

tarptautinę klasifikaciją  

1988 m. - 1993 m 

Geografijos ir fizinio auklėjimo mokytoja 
Geografijos ir kūno kultūros mokymo metodika, aktyvūs mokymo metodai, 
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, neformaliojo ugdymo veiklų 
organizavimas.  
Vilniaus pedagoginis universitetas 
 
 
Pirmoji (bakalauro) studijų pakopa 
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Vadovavimo projektams 
patirtis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaityti pranešimai 
mokymų, seminarų 

organizavimo patirtis 

 

2019-2021 m. projekto Erasmus+ KA229 „Mūsų skirtumai-mūsų turtas“ („Nos 

differences font nos richesses“) Nr. 2019-1-FR01-KA229-00661_1 veiklų 

koordinavimas. 

 

2019 m. 03-01-05-21 tarptautinio projekto „Baltijos miestai skatina gyventi 

sveikiau“ („Baltic Cities tackle lifestyle related diseases – The development of 

an innovative model for prevention interventions targeting public health 

authorities in the Baltic Sea Region“ – BaltCity Prevention)) veiklų 

koordinavimas. 

 
2018-2021 m. projekto Erasmus+ KA2 „Švietimo proceso transformavimo 
skirtingose švietimo aplinkose prielaidos taikant inkliuzinio ugdymo 
strategijas” Nr. 2018-1-LT01-KA201-046957 veiklų koordinavimas. 
 

2018-2022 m. projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių 
sukūrimas ir išbandymas bendrąjame ugdyme. Integralaus gamtos mokslų 
kurso programos 5-8 klasėms išbandymas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-003 
veiklų koordinavimas.  
 
2016-2018 m.m. nacionalinio projekto „Mokinių akademinių gebėjimų -

atpažinimas ir jų ugdymo kokybės plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 

veiklų koordinavimas. 

 
2016 m. gegužės 23-27 d. dalyvavimas Erasmus+ KA1 projekto „Besimokanti 
ir kurianti mokykla“ Nr. 2014-1-LT01-KA101-000359 veiklose. Veiklos 
stebėjimas Švedijoje, organizatorius: Kinda Larcentrum.  
 
2013 m. 10-27-11-02 dalyvavimas projekto Erasmus+ K1 mobilume Cascais, 
Portugalijoje. „Mokymasis lauko erdvėse. Lyderio vaidmuo, mokantis lauko 
erdvėse“ („Outdoor Environmental Education. Outdoor Leadership.“) Nr. 
Comenius SE-2013-167-002. 
 

2020-05-07 skaitytas pranešimas „Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: 
mokinių pasiekimų vertinimas“ LKKMA vebinare. 

 

2020-04-16 skaityta paskaita „Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: mokinių 
pasiekimų vertinimas“ LKKMA seminare (vebinare). 

 

2020 m. vasario 17-24 skaitytas pranešimas „Balsių mokyklos patirtys taikant 
įtraukųjį ugdymą“ tarptautinėje konferencijoje Vienos universitete.  

 

2019 m. kovo mėn. 24-30  skaitytas pranešimas „The Power of Learning 
Community. The Case of Lithuanian Balsiai School“ konferencijoje 
„Developing an Inclusive School“ Laplandijos universitete.  

 
2018-11-15 skaitytas pranešimas Kokybės siekiančių mokyklų klubo 
konferencijoje „Mokytojo meistriškumas – mokinio ir mokyklos pažangai“ 
Kaišiadorių raj., Žiežmarių gimnazijoje, tema: „Besimokančios komandos 
galia“. 
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2016-11-24 parengtas ir pristatytas stendinis pranešimas tarptautinėje 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp 
realybės ir lūkesčių“, tema: „Mokymosi patirtys lauke“ LEU. 

 

2016-06-09 skaitytas pranešimas konferencijoje „Visuminis mokinių 
ugdymas: Vilniaus Balsių ir Šaltinio progimnazijų patirtis“, tema: 
„Integruotos pamokos lauko aplinkose 5-8 klasėse: Vilniaus Balsių 
progimnazijos patirtis“. 

 
2014-12-05 organizuota Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos 
konferencija „Kūno kultūra mokytojo siekis-sveiki ir fiziškai aktyvūs 
mokiniai“.  
 
2004 m. Pateikta medžiaga metodiniam leidiniui „Vaikų ir jaunimo olimpinio 
ugdymo gairės“. Knyga parengta Pedagogų profesinės raidos centre 2005 m. 
 

Kvalifikacijos kėlimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020-09-22 dalyvavimas seminare „Naujausi pakeitimai. Darbo 
santykiai švietimo įstaigose“ 4 val. , Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, Vilnius. 

 2020-08-25 dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo konferencijoje „Mažinti 
krūvį-didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai“ 8 
val., VŠĮ „Trakų švietimo centras“. 

 2020-07-09 dalyvavimas seminare „Kaip užtikrinti vaiko teises 
ugdymo/švietimo įstaigoje“ 8 val., VŠĮ „Trakų švietimo centras“. 

 2020-04-14 dalyvavimas konferencijoje švietimo įstaigų vadovams 
„Pokyčių valdymas be destruktyvių konfliktų“ 4 val., Lietuvos socialinių 
inovacijų Klasteris, Vilnius. 

 2020-02-17-24 dalyvavimas tarptautinio Erasmus+ projekto Nr. 2018-1-
LT01-KA201-046957 konferencijoje „Preconditions of Transformation 
of Education Process in Different Educational Contexts by Applying 
Inclusive Education Strategies“, Austrija, Viena. 

 2020-01-08 dalyvavimas kursuose „General English Course“ Pre-
intermediate part II (B1.1) 50 val., Language Club, Vilnius.  

 2019-08-27 dalyvavimas konferencijoje „Kita patirtis 2019. Vadovų 
sesija“ 6 val. , VŠĮ „Trakų švietimo centras“. 

 2019-12-31 dalyvavimas seminare „Mokymo proceso stiprybė: 
modernieji mokymosi metodai“ 6 val., VDU Švietimo akademijos 
profesinio tobulinimo institutas, Vilnius. 

 2019-12-10 dalyvavimas seminare „Grįžtamasis ryšys mokiniams: kaip 
padėti mokytis efektyviau“ 8 val., VDU Švietimo akademijos profesinio 
tobulinimo institutas, Vilnius. 

 2019-12-02 dalyvavimas mokymuose „Biudžetinių įstaigų darbuotojų 
kasmetinės veiklos vertinimas“ 4 val., MB „Katsu“.  

 2019-11-22 dalyvavimas projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 
II“ paskaitose Vaiko gerovės komisijos darbo veiklos gerinimas“ 8 val., 
Nacionalinė švietimo agentūra.  

 2019-11-27 dalyvavimas seminare „XXI amžiaus pamoka – naujos 
kryptys, kitokie receptai“ 6 val., VDU Švietimo akademijos profesinio 
tobulinimo institutas, Vilnius. 

 2019-04-30 dalyvavimas seminare „Naujas mokytojų etatinio darbo 
apmokėjimo modelis“ 6 val., Vilniaus švietimo pažangos centras. 

 2018-03-09 dalyvavimas paskaitoje „Mokyklos tvarkaraščio sudarymas 
aSe programa“ 3 val., Lietuvos Edukologijos Universitetas, Profesinių 
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kompetencijų tobulinimo institutas. 

 2018-03-06-07 dalyvavimas Lietuvos švietimo vadovų forume 18 val., 
Lazdijų švietimo centras. 

 2018-05-25 dalyvavimas paskaitoje „Kad visi būtų pasirengę pastebėti 
savižudybės pavojų“ 4val., Visuomenės sveikatos biuras. 

 2018-10-30,31 dalyvavimas seminare „Lietuvos švietimo vadovų 
forumas“ 15 val., Kretingos rajono švietimo centras. 

 2017-03-24 dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginyje 
„Vertinamojo pokalbio vedimas“ 6 val., Šiuolaikinių inovacijų diegimo 
ir kompetencijų ugdymo centras. 

 2017-08-24 dalyvavimas strateginėje švietimo konferencijoje „Emocinė 
branda. Tikslai ir iššūkiai“ 6 val., Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 

 2017-10-31 dalyvavimas seminare „Ugdomosios veiklos priežiūra 
mokykloje. Pamokos vertinimas“ 6 val., Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras. 

 2017-10-09 dalyvavimas seminare „Efektyvus vadovavimas“ 6 val., 
Lietuvos Edukologijos Universitetas, Profesinių kompetencijų 
tobulinimo institutas. 

 2017-12-2018-01 dalyvavimas projekto „Pavaduotojų akademija“ 
tęstinėje mokymų programoje 16 val., VŠĮ „Mokyklų tobulinimo 
centras“. 

 2016-01-21 dalyvavimas seminare „Mokyklos vadovas-mokymosi 
vedlys“ 6 val., Švietimo vadovų mokykla. 

 2016-02-15-04-25 dalyvavimas seminare „Kvalifikacijos tobulinimo 
mokymai, taikant supervizijos metodą“ 24 val. , Ugdymo plėtotės 
centras. 

 2016-05-13 dalyvavimas tarptautinėje Lions Quest programos 10 m. 
sukakčiai skirtoje konferencijoje „Socialinio ir emocinio ugdymo svarba 
visuminiam vaiko ugdymui mokykloje“ VŠĮ Lions QUEST Lietuva. 

  2016-09-22 dalyvavimas seminare „Personalo valdymas mokykloje“, 
Lazdijų švietimo centras. 

 2016-11-07 dalyvavimas patyčių prevencijos mokymuose bendrojo 
ugdymo įstaigų vadovams „Patyčių prevencija mokykloje. Galimybės ir 
praktika“ 4 val., Vilniaus m. psichologinė-pedagoginė tarnyba. 

 2016-11-23-2017-03-22, dalyvavimas supervizijos procese 10,5 val., 
Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija. 

 2016-11-18-19 dalyvavimas pasaulinėje lyderystės konferencijoje 14 
val. , LCC tarptautinis universitetas. 

 2015-02-05 dalyvavimas seminare „Esminiai vadovavimo aspektai (II) 
Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų vedimas“ 6 val., 
Mokyklų tobulinimo centras. 

 2015-0217-19 dalyvavimas praktiniame seminare „Gabių vaikų 
ugdymas – poreikiai ir galimybės“ 12 val., Leidyklos „Šviesa“ mokymo 
centras. 

 2015-03-20 dalyvavimas seminare „Atnaujinti mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo rodikliai“ 8 val., Panevėžio pedagogų švietimo 
centras. 

 2015-04-09 dalyvavimas seminare „Esminiai vadovavimo aspektai (IV) 
Vadovas ir planavimas (2 d.) Kaip reikia planuoti“ 6 val., Mokyklų 
tobulinimo centras. 

 2015-05-07 dalyvavimas seminare „Esminiai vadovavimo aspektai (V) 
Bausti nereikia pasigailėti. Apie kritiką ir pagyrimus vadovo darbe“ 6 
val., Mokyklų tobulinimo centras. 
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 2015-10-27-29 dalyvavimas seminare Lions Quest „Paauglystės 
kryžkelės“ 25 val., VŠĮ Lions QUEST Lietuva. 

 2015-12-17 dalyvavimas seminare „Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimas: geros mokyklos link“ 6 val., Mokyklų tobulinimo centras. 

 2012-2013 dalyvavimas 4 sesijų programoje „Mokyklos vadybos 
pagrindai; 1. Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai 
2. Švietimo politika ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano 
rengimas ir įgyvendinimas. 3. Ugdymo proceso valdymas. 4. 
Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas.“ 200 val., Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras.  

 2014-11-25 dalyvavimas seminare „Mokyklos pažangos 
indentifikavimo, pamatavimo ir skatinimo galimybės“ 8 val., 
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. 

Kiti gebėjimai ir 
kompetencijos 

Kalbos 

Gimtoji kalba(-os) 

 
 

 

Lietuvių 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų   B1 Pažengęs 
vartotojas 

B1 Pažengęs 
vartotojas 

B1 Pažengęs 
vartotojas 

B1 Pažengęs 
vartotojas 

B1 Pažengęs 
vartotojas 

Rusų  C2 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs 
vartotojas 

C2 Pažengęs 
vartotojas 

Lenkų   B1 Pažengęs 
vartotojas 

B2 Pažengęs 
vartotojas 

B2 Pažengęs 
vartotojas 

B2 Pažengęs 
vartotojas 

A2 Pažengęs 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 
 

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
 

Pedagoginiai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
Asmeninės savybės - iniciatyvumas, atsakingumas, lankstumas, 
empatiškumas. Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo, auditorijos valdymo 
sugebėjimai. Noras tobulėti, įgyti naujų kompetencijų. 
 
Kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2003-05-22 
pažymėjimo Nr. 074206, Vilniaus „Žiburio“ darželis-mokykla. 
 

Vadybiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija, 2015-12-22 pažymėjimo Nr. 006114, 
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisija. 
Vadovavimo patirtis, organizuotumas. Gebėjimas suburti skirtingus žmones 
bendram tikslui. Organizaciniai gebėjimai įgyti organizuojant edukacinius 
sportinius renginius ir vasaros poilsio stovyklas ne tik mokykloje, bet ir 
Vilniaus mieste. Projektų rengimo bei įgyvendinimo sugebėjimai. Problemų 
sprendimo įgūdžiai. 
 

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai ir 

kompetencijos 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, IE). Darbas su duomenų 
bazėmis, mobiliosiomis programėlėmis. (ECDL Start pažymėjimas Nr. LT 
006270).  
 

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Mokyklos veiklos įsivertinimo duomenų rinkimas, sisteminimas ir 
apdorojimas. 

  

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija nuo 1997 m. pažymėjimas (Nr. 01633477). 
  

Papildoma informacija Visuomeninė ir kita savanoriška (neatlygintina) veikla: 
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos narė. 
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Vilniaus miesto kūno kultūros mokytojų asociacijos narė. 
Audito metodikos švietimo konsultantas (mokyklos veiklos įsivertinimo 
proceso mokykloje koordinavimas). 
 

Priedai Pareikalavus pateikiamos seminarų pažymėjimų kopijos, padėkos, 
rekomendacijos. 


