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Vardas, pavardė Ramunė Šmitienė 

Adresas 

Telefonas 

 

El. paštas  

Vokiečių g.164, Kaunas 

Tel. 8 68664971 (asmeninis) 

Tel. 8 677 81153 ( darbo) 

ramunesmit@yahoo.com 

Amžius,  šeiminė padėtis 59 metų ( 1959-10-08 ) , ištekėjusi 

Išsilavinimas  Aukštasis, 1984 m. VPI  

 

įgyta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija                 

Profesinė patirtis (kada ir kur ėjo kokias 

pareigas) 

1981 m. – 1989 m. Kauno 43- ioji vidurinė mokykla, lietuvių 

kalbos mokytoja 

Nuo 1989 m. Kauno Šančių vidurinė mokykla, lietuvių kalbos 

mokytoja 

Profesiniai įgūdžiai 2004 m. įgyta mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija; 

Kasmet skaitomi pranešimai tarptautinėse, respublikinėse  

konferencijose;  

Parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos ir vesti 

seminarai Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Kėdainių 

mokytojų ir moksleivių švietimo centre, Širvintų rajono 

švietimo centre, Kuršėnų švietimo centre ir kt.  

Spausdinti straipsniai pedagoginėje spaudoje; 

Išleista „ Šviesos“ leidykloje: 

„Teksto skaitymas ir suvokimas. Lietuvių literatūros užduotys“ 

(2002, 2003, 2006),  

„Teksto skaitymas ir suvokimas. Visuotinės literatūros 

užduotys“ (2002) 
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Teksto suvokimas ir kūrimas. Užduotys aukštesniųjų klasių 

mokiniams“ ( 2006, 2008) 

Recenzuota: 

K. Urbos literatūros vadovėliai 9, 10 kl.;  

Audronės Razmantienės, Vidos Marcišauskaitės, Jurgitos 

Petrauskaitės, Astos Leskauskaitės lietuvių kalbos vadovėlis 9 

klasei; 

Audronės Razmantienės, Vidos Marcišauskaitės, Jurgitos 

Petrauskaitės, Astos Leskauskaitės lietuvių kalbos vadovėlis ; 

Č.Navakausko Literatūros žinynas V-XII klasei; 

Dirbta ŠMM darbo grupėje, rengusioje mokytojų atestacijos 

nuostatus ir veiklos vertinimo kriterijus; 

Vykdomi tarptautiniai COMENIUS, dabar ERASMUS+, 

projektai nuo 2000-jų m.; trijų tarptautinių projektų 

koordinatorė: Erasmus+ mokyklų bendradarbiavimo projektas 

„Vienas lašas gyvybei“ Nr. 2014-1-LT01-KA201-000519_1 ir 

kt; 

2016 m. dalyvavau KTU Erasmus+ ENTELS  projekto 

tarptautiniuose virtualiuose mokytojų kompetencijos 

tobulinimosi kursuose (pagrindinių ir perkeliamųjų gebėjimų 

tobulinimas, padedantis mokiniams įgyti XXI amžiaus 

gebėjimus); tarptautinio ŠMM koordinuojamo projekto 

„Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“(angl. „Assessment of 

Transversal Skills 2020“) mokyklos komandos administratorė 

(veikla vykdoma 2016 – 2018 m.). 

 Ne vienerius metus buvau Kauno m. lietuvių kalbos mokytojų 

metodinio būrelio narė;  

Aktyviai dalyvauju įvairiuose lituanistiniuose renginiuose, 

dirbu konkursų, lietuvių kalbos olimpiadų vertinimo 

komisijose, rengiu užduotis Kauno m. lietuvių kalbos 

olimpiadai; 

Nuo 2002 m. dirbau valstybinių egzaminų vertinimo 

komisijose, 7 metus vyr. vertintoja; 



 

 

Parengiau kvalifikacijos programos tęsinį "Šiuolaikinės 

pamokos ypatumai" 2013 - 01-01 - 2014- 12-27 3910101654 Nr 

- V- 288, kpkc 

2. Parengiau  kvalifikacijos programą "  Diferencijavimo ir 

individualizavimo galimybės taikant bendradarbiavimo 

metodus", 2013-11-27 - 2015-12-26   -3910101781 Nr. V- 212 

Mokiniai įvairių Kauno m. ir respublikinių konkursų 

nugalėtojai 

Sugebėjimas dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Pointl, 

One Note ir kt.)  

Kalbos rusų – laisvai kalbu, anglų – galiu susikalbėti  

Asmeninės savybės  iniciatyvumas, inovatoriškumas, komunikabilumas, 

atsakingumas 

Pomėgiai  Kelionės, literatūra 

Norimos pareigos  

 


