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PAGEIDAUJAMAS DARBAS

Švietimo įstaigos vadovas

DARBO PATIRTIS
Nuo 1982-02 iki 1999-08

Gamybinio mokymo meistras, dėstytojas.
Pajūrio žemės ūkio mokykla, Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūrio mstl., Šilalės r.

Nuo 1999-08 iki 2002-08

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio reikalams.

Nuo 2002-09 iki 2015-09

Direktorius, etikos mokytojas.

Šilalės r. sav. Pajūrio vaikų globos namai, Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės r.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., Šilalės r.
Nuo 2002-09

Direktorius
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., Šilalės r.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1993 m.

Inžinieriaus-mechaniko kvalifikacija
Lietuvos žemės ūkio akademija

2001 m.

Dalyko didaktika, pedagogo profesinė kvalifikacija
Klaipėdos universiteto Kvalifikacijos kėlimo institutas

2002 m.

Specializuota etikos pedagogikos studijų programa ir mokytojo
profesinė kvalifikacija
Klaipėdos universiteto Kvalifikacijos kėlimo institutas
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Bendravimo gebėjimai

Puikūs bendravimo gebėjimai, komunikabilus, nekonfliktiškas, gebantis dirbi individualiai ir komandoje,
energingas, linkęs eiti į kompromisus, motyvuotas, lengvai užmezgantis kontaktus.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Gebu vadovauti darbo grupėms, koordinuoti pedagoginę, projektinę veiklą. Mokytojai, tėvai, mokiniai ir
kiti bendruomenės nariai yra vis daugiau įtraukiami gimnazijos gerovei kurti. Organizuoju dalyvavimą
ES ir šalies projektuose, kitų (rėmėjų) lėšų pritraukimą.
2005–2010 m. rėmėjų lėšomis už 450 000 Lt atlikti kapitaliniai remontai aktų salėje, IT ir gamtos
mokslų dalykų kabinetuose, skaitykloje.
Įrengtas Tiras (šaudykla) 25 m. ilgio, rekonstruota ir įrengta klasė su pagalbinėmis patalpomis jaunųjų
šaulių veiklai.
2010 m. rėmėjų ir savivaldybės lėšomis atlikta sporto salės rekonstrukcija už 54 461 Lt .
2010 m. įgyvendinau projektus pagal MTP plius programas:
,,Gamtos mokslų kabineto Nr. 1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas” – 60 000 Lt .
,,Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas” – 60
000 Lt ir kt. priemonės. Iš viso 134 820 Lt
,,Mokyklų modernizavimas” – 68 844 Lt
2011–2013 m. įgyvendinau projektą „Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos universalaus
sporto aikštyno dangos įrengimas". Buvo gauta parama iš Vietos veiklos grupės, Kūno kultūros ir
sporto departamento, p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo, AB „Lietuvos geležinkeliai“,
Šilalės rajono savivaldybės administracijos. Iš viso: 485 505 Lt.

Pageidaujamoms pareigoms
reikalingi gebėjimai

Gebu telkti gimnazijos bendruomenę veiklos, ugdymo turinio tobulinimui, pokyčių įgyvendinimui.
Gebu analizuoti, vertinti situaciją, numatyti prioritetus ir priimti sprendimus.
Gebu palaikyti partneriškus ryšius ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
Pozityviai žvelgiu į kylančius iššūkius. Išmanau gimnazijos veiklos organizavimą reglamentuojančius
dokumentus. Valdau stresines situacijas.

Skaitmeniniai gebėjimai
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Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė

Išvardykite turimus IRT pažymėjimus

Kitos skaitmeninės kompetencijos:
▪ Gerai išmanau darbą su biuro programine įranga ( teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių
rengimo) ir skaitmeninėmis komunikacijos priemonėmis.
▪ Įgudęs Windows operacinės sistemos, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) produktų,
internetinių naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) vartotojas. Įgūdžiai įgyti
darbinėje veikloje.
▪ Darbas su virtualia mokymosi aplinka ,,Moodle".
Pomėgiai

Vairuotojo pažymėjimas

Domiuosi sportu, mėgstu aktyviai leisti laisvalaikį gamtoje, keliauti, skaityti knygas, aktyviai dalyvauju
miestelio bendruomenės veikloje.
Turiu visas kategorijas.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Projektai

Nuo 2006 m. įgyvendinau šiuos projektus:
2006–2009 m. ES Socrates Comenius 1 - Mokyklų partnerystė, projektas „Menas – visiems
suprantama kalba, kuriant bendrus namus“. Projekto partneriai - Graikijos, Danijos, Norvegijos ir
Vokietijos mokyklos. (Projekto suma – 43 987 Lt).
2005 m. projektas pagal BPD 1.2 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono
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Pajūrio vidurinėje mokykloje“ (Projekto suma – 1 229 079 Lt).
2007 m. projektas pagal BPD 1.5 priemonę „Informacinių technologijų diegimas mokykloje – naujų
mokymosi metodų naudojimo ir kūrybiškumo didinimo pagrindas“ (Projekto suma – 533 396 Lt).
2008 m. projektas pagal BPD 2.4 priemonę „Naujų mokymo metodų ir formų diegimas bei
kūrybiškumo skatinimas mokykloje“ (Projekto suma – 484 396 Lt).
Koordinavau darbo grupių veiklą projektuose:
COMENIUS Regio ,,Sveika mokykla" 2013–2015 m.
Pajūrio miestelio bendruomenės projektas ,,Sporto šviesa – švieslentė“ 2016 m.
Tarptautiniai Erasmus+ projektai:
„Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!” (28 500 Eur) 2016–2017 m.
„Let s Enjoy Dialoguing“ (15 350 Eur) 2016–2018 m.
,,Judink kūną, lavink protą“(,,Move your body, move your mind“) (15 350 Eur) 2019–2021 m.
,,Mažus Europos miestelius vienijantis kultūros paveldas“ („Encompassing Cultural Heritage of Small
European Towns“) (29 730 Eur) 2019–2021 m.
„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa (nuo 2019 m.)
Goethe‘s instituto projektas ,,Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“.
Iniciavau jaunimo mainų programą su Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniais (2015–2017 m.).
2018–2019 m. buvau nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono savivaldybės pokyčio
projekto „Mokymosi pamokoje planavimas“ komandos narys. Subūriau gimnazijos ,,Lyderių laiko“
komandą.
Konferencijos

Dalinausi patirtimi su gimnazijos ir šalies pedagogais, skaičiau pranešimus konferencijose:
Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Etnokultūros apraiškos ir integracija šiuolaikinėje pamokoje“
(2019-04-23).
,,Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos edukacinės erdvės“ Šiaulių rajono mokyklų mokytojų
metodinės tarybos nariams (2019-10-11 MP-191011-1).
Metodinėje dienoje ,,Kūrybinė mainų laboratorija. Nuo matomo iki problemų sprendimu grįsto
mokymo(si)“ Rietavo savivaldybės mokytojams (2016-12-01 Nr. KP2-76).
Projekto ,,Lyderių laikas 3“ stažuotėje Šiaulių rajono savivaldybėje (2019-03-07 Nr. 379).

Seminarai

Dalyvavau tarptautiniuose seminaruose (2 Erasmus+ projektai) apie sveiką gyvenseną, mitybą, fizinį
aktyvumą, su komanda rengiau pristatymus apie gimnaziją, rajoną, Lietuvą. Projekto dalyviai rengė
tarptautinius debatus gimnazijoje, į kuriuos įtraukiau ir gimnazijos bendruomenę.
Kvalifikaciją tobulinau stažuotėje Lenkijoje/Čekijoje ,,Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo
modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“, 24 val., 2019-11-22 Nr. UŠC-1582.
Tobulinau vadybines žinias ir kompetencijas seminaruose:
,,Mokyklos veiklos įsivertinimas (pagal naują Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas,
veiklos kokybės įsivertinimo metodiką)“, 6 val., 2017-04-20 Nr. 17-E-2523.
Pasaulinė lyderystės konferencija, 14 val., 2017-11-17/18 Nr. 294.
Respublikinė švietimo įstaigų projektų paroda ,,Projektų mugė“, 6 val., 2017-04-14 Nr. KT-246.
,,Mokyklos veiklos tobulinimas:problemos ir perspektyvos”, 6 val., 2017-08-28 Nr. KP-1-627
,,Mokyklos pokyčiai ir vadyba kuriant pridėtinę vertę”, 6 val., 2017-11-16 Nr. KP-1-904.
,,Naujasis darbo kodeksas 2017”, 6 val., 2017-06-28 PRT-07770.
Švietimo konferencija ,,Kitokia iniciatyva: kaip ,,parduoti” švietimo idėją?”, 6 val., 2018-01-04 Nr. (1.18.)
V4-387.
Švietimo konferencija ,,LearnED“, 8 val., 2018-04-16 Nr.1227.
,,Lietuvos švietimo vadovų forumas“, 15 val., 2018-10-30/31 KI-D Nr. 0032.
,,Mokytojų etatinis darbo apmokėjimas nuo 2018-09-01“, 6 val., 2018-08-28 Nr. KP-1-499.
,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01“, 2019-09-06 Nr. 15240.
,,Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose“, 3 val., 2019-11-27 Nr. T-S-041.
,,Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“, 8 val. 2019-04-26 Nr. LL3-19/15346.
,,Lietuvos švietimo vadovų forumas 2019“, 8 val., 2019-10-30.
,,Bendradarbystės erdvė: vadovai ir pavaduotojai“, 40 val., 2019 m. KI-D Nr.1-1133
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Narystės
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2007-06-27 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus padėka už aktyvų dalyvavimą II Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje.
2008-05-29 Lietuvos Respublikos finansų ministro padėka už bendradarbiavimą – sklandų projekto
įgyvendinimą ir dalyvavimą kontaktų mugėje ,,Regionų lyderiai“.
2009-11-22 Lietuvos šaulių sąjungos Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vado
padėka už įvairiausią paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą bei rūpestį Šilalės krašto šauliais.
2009 ir 2012 m. Europos Parlamento Pirmininko sertifikatai už sėkmingą dalyvavimą kuriant Europos
Sąjungą ,,Euroscola“ dienos metu Europos Parlamente.
2010-10-19 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjo padėka už vaikų ir jaunimo kūno
kultūros ir sporto užimtumo plėtrą, jo kokybės gerinimą bei aplinkos mokinių kūno kultūrai ugdyti
kūrimą.
2010-12-15 Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorės padėkos raštas už dalyvavimą
akcijoje ,,Norime sportuoti – įsirengiame patys“ ir sporto salės renovaciją.
2011 m. Šilalės rajono savivaldybės mero nominacija ,,Pagarbos lašas“ už sėkmingą ES projektų
įgyvendinimą, sutelktą mokyklos bendruomenės veiklą, tradicijų puoselėjimą, sąžiningą darbą,
mokymo aplinkos gerinimą.
2012-02 Šilalės rajono savivaldybės mero padėka už jaunimo sportinės, patriotinės veiklos bei
pilietiškumo ir tautiškumo tradicijų puoselėjimą.
2012-11-24 Šilalės rajono savivaldybės mero padėka už jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių
įtraukimą į aktyvią pilietinę veiklą, sportinių renginių ir meninės veiklos organizavimą, aktyvų
dalyvavimą rajono renginiuose.
2013-11-29 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas už ilgametį nuoširdų ir
kūrybingą vadybinį darbą.
2015-01-06 Šilalės rajono savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus padėka už iniciatyvumą ir
kūrybiškumą bei svarų indėlį įstaigos veikloje diegiant tautines, pilietines, dvasines vertybes.
2019-10-01 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėka už 20-ies metų nuoširdų
vadybinį darbą.
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narys.
Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkės pavaduotojas, valdybos narys.

PRIEDAI
Suteiktų laipsnių ar kitų įgytų kvalifikacijų pažymėjimų kopijos.

Juozas Žymančius
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