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ASMENINIAI DUOMENYS 

Irena Jovarauskienė 

Gimimo data: 1960 m. gegužės 1  d.  

Ištekėjusi. Šeima: vyras – Ričardas Jovarauskas, dvi dukros.  

Adresas: Jaunystės g. 9, bt.34, Rokiškis. 

Telefono nr.: +370 698 83937, el. paštas: irenpavad@gmail.com  

 

IŠSILAVINIMAS 

Aukštasis universitetinis. 

1982  m. Šiaulių K.Preikšo  pedagoginis institutas.   Įgyta kvalifikacija – ikimokyklinio auklėjimo  

pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko.  

2004 m. Klaipėdos universitetas.  Švietimo vadybos studijų programa (edukologijos magistro 

kvalifikacinis laipsnis).  

 

DARBO   PATIRTIS 

1983 -1984 m. Panevėžio miesto vaikų lopšelis – darželis Nr. 36, auklėtoja.  

1983 – 1994 m. Kupiškio miesto  lopšelio – darželio Nr. 2,  vedėja.   

1996 m.  – Rokiškio mokykla – darželis „Ąžuoliukas“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

Vadybinio darbo patirtis – 27 metai.  

 

GEBĖJIMAI 

Kompiuterinis raštingumas. 2005 m. baigė kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programą  

(programos kodas 361048201).  

Užsienio kalbos: vokiečių, anglų, rusų.  

Vairuotojo pažymėjimas. 

Projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.  

Vadovavimo darbo grupėms patirtis.  

 

DALYVAVIMAS EKSPERTINĖJE, ŠVIETĖJIŠKOJE, KULTŪRINĖJE VEIKLOJE. 

Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinės tarybos pirmininkė.  

Darbo grupės ikimokyklinio ugdymo programų projektams peržiūrėti narė.   

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  

Dalyvavimas ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo  programose:  

2010 m. „Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įgyvendinančių 

institucijų vadovams“ 2-jų ciklų 7 dienų mokymo programa.  

2011 m. Trijų modulių kvalifikacijos tobulinimo programa „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vadovams ir savivaldybių administracijų vadovams“.  

 

VADOVAVIMAS  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS  RAJONO 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS  

2012 m.  „Teoriniai ir praktiniai ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo aspektai“ 

(programos parengimas ir veiklos įgyvendinimo  koordinavimas).  
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2012 m. „Vaikų gamtamokslinio ugdymo patirtis, formuojamos vertybės ir nuostatos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“ (programos parengimas ir veiklos įgyvendinimo  koordinavimas).   

 

SKAITYTI PRANEŠIMAI  

Respublikos  mokytojams:   

2011m.  Tema  „Vaikų kūrybiškumo ugdymas,  įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą“.  

Vieta – Rokiškio švietimo centras. 

2012 m. Tema „Mąstymas kartu su vaiku“.  

Vieta – Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pedagogų švietimo 

skyriuje.  

Rajono mokytojams: 

2011 m.  Tema „ Dabartinių ikimokyklinio ugdymo programų privalumai ir trūkumai“.  

2012  m.  Tema „ Kokybiško į vaiko orientuoto ugdymo planavimas ir įgyvendinimas“.  

2012 m. Tema „Gamtamokslinio ugdymo aktualumas ikimokykliniame amžiuje“  

 (situacijos analizė  remiantis   nacionalinių, tarptautinių tyrimų rezultatais vyresniame amžiuje).  

 

PADĖKOS 

Už šiuolaikinės vadybos kokybę, siekiant ikimokyklinio ugdymo turinio kaitos (Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo skyrius).  


