
    

   Gyvenimo aprašymas  Egidijus Stonys  

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 1 / 3  

ASMENINĖ INFORMACIJA Egidijus Stonys 
 

  

 +37044447537           

 mvgimnazija@gmail.com  

 

 

Gimimo data 23-04-1978  Pilietybė lietuvis   

 

 

DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

DARBAS,  
PAREIGOS 

PAGEIDAUJAMOS STUDIJOS 
SANTRAUKA 

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorius 

Nuo 2004 -10 – 11 šiuo 

metu atlieku šias pareigas  

 

 

 

 

Nuo 2013-10-01 iki  

2015-06-01  

 

 

Nuo 2000-09-01  iki  

2005-08 -31     

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 

Dariaus ir Girėno g., 56, Varniai, LT – 88321, Telšių r.  

 

 

Lektorius- konsultantas  

Telšių krizių centras 

Džiugo g. 6, Telšiai 

 

 

Fizikos, biologijos, chemijos mokytojas  

Telšių r. Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla 

Mokyklos g., Žarėnai, Telšių r.  

 

 

 

 

 

2016-12-16 - 2018-01-18  

 

 

 

 

 

 

1996-09-01 – 2000-06-28  

Klaipėdos universitetas  

Herkaus Manto g. 84 

92294 Klaipėda 

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Švietimo vadybos 

studijų programa 

 

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Šiaulių universitetas  

Vilniaus g. 88,  Šiauliai  

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis, fizikos ir kitų gamtos mokslų kvalifikacija  
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba  

 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų  kalba  B1 B1 B1 B1 B1 

 Egidijaus Stonio anglų kalbos žinių lygio pažyma 2020-08-13 Nr. AL-1450 (B2 lygis)  

Rusų kalba B2 B1 B2 B2 B1 

  

 
                              Vokiečių kalba             

 

Bendravimo gebėjimai ▪ Gebėjimas dirbti/telkti komandą; 

▪ Lankstumas, tolerancija; 

▪ Gebėjimas išklausyti, konsultuoti, bendraujant vesti žmogų priimti sprendimus pačiam; 

▪ Atsakingumas; 

▪ Gebėjimas savivaldžiai mokytis individualiai/grupėje. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Gebu  planuoti organizacijos veiklą, numatyti strategijas, vizijas ir pan. ilgesniems laikotarpiams (1 
.....5.... metai periodams); Gebu organizacijos strateginiam, trumpesnių laikotarpių veiklos  
planavimui suburti komandas, taikyti grupinių sprendimų technikas/metodus.  

▪ Gebu organizuoti/valdyti švietimo įstaigos veiklos įsivertinimo procesus, sutelkti komandą veiklų 
prioritetų išryškinimui ir viešinimui.  

▪ Gebu valdyti švietimo įstaigos turtą, perskirstyti darbuotojų funkcijas 

▪ Gebu personalo valdyme taikyti darbo teisės dokumentus, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą.  

▪ Gebu kurti/palaikyti tikslingus ryšius su švietimo įstaigos socialiniais partneriais, siekiant spręsti 
ugdymo problemas/plėtoti ugdymą už mokyklos ribų. 

▪ Gebu organizuoti švietimo institucijos savivaldos grupių veiklą.  

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

▪ geri strateginio planavimo įgūdžiai (nuo 2004 metų kasmet dalyvauju gimnazijos strateginio plano 
rengimo grupės veikloje - teikiu siūlymus/ vykdau strateginio plano įgyvendinimo vertinimą); 

▪ Labai geri metinės veiklos programos/ugdymo plano rengimo įgūdžiai (nuo 2004 metų kasmet 
dalyvauju gimnazijos metinės veiklos programos/ ugdymo plano rengimo grupės veikloje - teikiu 
siūlymus/ vykdau strateginio plano įgyvendinimo vertinimą); 

▪ Gebu įgyvendinti/koordinuoti prevencines programas (Nuo 2007 metų sėkmingai koordinuoju 
prevencinių programų įgyvendinimą. Šiuo metu vykdoma mano koordinuojama OPKUS akredituota 
programa) 

▪ Didelė patirtis personalo mokymo srityje (nuo 2010 mano iniciatyva sukurta pedagoginio personalo  
kolegialaus mokymosi sistema gimnazijoje, sistema veikia. Sistemą tyrinėjau rengdamas 2018 m. 
magistrinį darbą). 

▪ Geri horizontalaus su darbuotojais bendravimo įgūdžiai, padedantys kurti besimokančios 
organizacijos arba bendruomenės  

▪ Geri įgūdžiai grupinių mokymų organizavime ir vykdyme.  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 ĮGUDĘS ĮGUDĘS ĮGUDĘS ĮGUDĘS ĮGUDĘS 
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VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS 

 
  

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

▪ Sėkmingai atlieku reikalingas užduotis su Microsoft Office produktais. Gebu 

naudotis dokumentų šablonais, juos koreguoti. Naudotis įvairiomis skaičiuoklių, 

komunikavimo, apklausų, socialinių tyrimų, IQES Lietuva 

programomis/produktais. Didelė darbo patirtis su įvairiais statistikos/duomenų 

registrais Reikalinga tobulinti kompetenciją tinklalapių kūrimo srityje. Sėkmingai 

naudojuosi virtualiomis mokymo/mokymosi programomis...   

Kiti gebėjimai ▪ Didelė patirtis grupinių užsiėmimų suaugusiems vedimo (Vedžiau grupinius 
smurtinio elgesio keitimo/-si užsiėmimus suaugusiems Telšių krizių centre, 

grupinius užsiėmimus ketinantiems tuoktis Telšių vyskupystės Šeimos centre). 

▪ Sportinių renginių komentavimas (teko komentuoti daugiau kaip 5 automobilių 

kroso regionines, respublikines varžybas Telšiuose, Akmenėje).  

Vairuotojo pažymėjimas  Turiu A,B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.  

  

  


