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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 
  

Asmenin÷ informacija  

Vardas(-ai)  Pavard÷(-és) Roma Trakymien÷ 

Adresas(-ai) Tvirtov÷s 20a – 2, Alytus 

Telefonas(-ai) (8 315) 72  921   

El. paštas(-ai) roma.ko@zebra.lt  
  

Pilietyb÷ Lietuv÷ 
  

Gimimo data 1965 – 10 – 31  
  

Lytis Moteris  
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos 2004 09 m÷n.  iki dabar  

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindin÷s veiklos ir atsakomyb÷s Organizuoju ugdymo programų vykdymą; analizuoju ir vertinu ugdymo procesą; tvarkau įstaigos 
raštvedybą ir archyvą; dalyvauju rengiant mokyklos strateginę programą, metinę veiklos programą; 
vykdau kitas direktoriaus įsakymu paskirtas vadybines funkcijas. 

Darboviet÷s pavadinimas  Alytaus lopšelis-darželis „Vytur÷lis“ 

  

Datos 1996 01 m÷n. – 2004 09 m÷n.  

Profesija arba pareigos Ikimokyklinio ugdymo aukl÷toja 

Pagrindin÷s veiklos ir atsakomyb÷s Organizavau ugdomąjį procesą grup÷je, derindama savo veiklą su kitais grup÷je, įstaigoje dirbančiais 
specialistais; skatinau t÷vus dalyvauti grup÷s veikloje; nuolat tobulinau savo kvalifikaciją ir 
kompetenciją. 

Darboviet÷s pavadinimas Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ 

  

Datos 1991 09 m÷n. – 1993 10 m÷n.  

Profesija arba pareigos Ikimokyklinio ugdymo aukl÷toja  

Pagrindin÷s veiklos ir atsakomyb÷s Dirbau grup÷je su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Bendradarbiaudama su vaiko šeima siekiau 
visapusiško, harmoningo vaiko aukl÷jimo ir lavinimo. 

Darboviet÷s pavadinimas 10-tasis Alytaus lopšelis- darželis  

  

Datos 1989 02 m÷n. – 1991 08 m÷n.  

Profesija arba pareigos Vyr. aukl÷toja 
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Pagrindin÷s veiklos ir atsakomyb÷s Steb÷jau pedagoginio proceso organizavimą grup÷se;  konsultavau aukl÷tojas d÷l mokyklų reformos 
krypčių pagrindinių uždavinių įgyvendinimo 

Darboviet÷s pavadinimas  10-tasis Alytaus lopšelis- darželis  

  

Datos 1986 01 m÷n. -  1989 02 m÷n. 

Profesija arba pareigos Aukl÷toja 

Pagrindin÷s veiklos ir atsakomyb÷s Dirbdama su vaikais pagrindinį d÷mesį stengiausi sutelkti į humanistinį pilnavert÷s asmenyb÷s 
ugdymą, įsisavinti bandomosios „Vaikų darželio programos“ keliamus vaikų ugdymo uždavinius. 

Darboviet÷s pavadinimas 17-tasis Alytaus lopšelis- darželis  

  

  
  

Išsilavinimas  
  

Datos 1983 - 1989 

Kvalifikacija Ikimokyklin÷s pedagogikos ir psichologijos d÷stytojo, ikimokyklinio aukl÷jimo metodininko 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Klaip÷dos ikimokyklinio aukl÷jimo fakultetas 

  

Datos 1972 - 1983  

Kvalifikacija Vidurinis išsilavinimas 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Alytaus I vidurin÷ mokykla  

  

Asmeniniai geb÷jimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalb÷jimas Rašymas 

  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Rusų   Gerai  Gerai  Gerai  Gerai  Gerai  

Prancūzų   Patenkinamai  Gerai   Patenkinamai  Patenkinamai  Patenkinamai  

  
  

Socialiniai geb÷jimai ir 
kompetencijos 

Esu komunikabili, lengvai prisitaikau naujoje aplinkoje. M÷gstu bendrauti, spręsti kasdienes 
problemas, derindama savo norus, interesus, veiksmus su aplinkiniais. Stengiuosi išlaikyti emocinę 
reakciją ir komentarus, įveikiant sunkumus, sprendžiant nesutarimus. 

  

  

  

Darbo kompiuteriu geb÷jimai ir 
kompetencijos 

Gerai dirbu kompiuteriu: MS Office programomis. Išklausiau Kompiuterinio raštingumo pagal ECDL 
FULL programą švietimo kursą, 240 val. ir išlaikiau bandomuosius egzaminus. 

  

  

  

Vairuotojo pažym÷jimas(-ai) Neturiu  
  

  

 
 

 
 

 


