
   Gyvenimo aprašymas   

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 1 / 2  

 

 Arvydas Kukanauza 

+37069844547        

 lakukanauza@gmail.com  

 
DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   
 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

2006 iki dabar 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės: 

 

1991-2006 

  Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės: 

 

1989-1991 

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

 

                    1984-1989  

        Pagrindinės veiklos ir          

atsakomybės 

Šiaulių Jovaro progimnazijos direktorius (Vytauto 132, Šiauliai).  

Organizuoti progimnazijos veiklą, įgyvendinti šalies ir miesto švietimo politikos tikslus, užtikrinti 

ugdymo(si) kokybę, sudaryti palankias sąlygas mokinių ir darbuotojų veiklai. 

 

Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos direktorius (Vytauto 113, Šiauliai) Organizuoti mokyklos 

veiklą, įgyvendinti šalies ir miesto švietimo politikos tikslus, užtikrinti ugdymo(si) kokybę, sudaryti 

palankias sąlygas mokinių ir darbuotojų veiklai. 

 

 

Šiaulių pedagoginio instituto komjaunimo komiteto sekretorius  (P.Višinskio 38, Šiauliai) 

Organizuoti visuomeninės organizacijos veiklą, sudaryti palankias sąlygas bendruomenės narių 

poreikių tenkinimui. 

 

Šiaulių pedagoginio instituto rusų kalbos ir metodikos katedros asistentas (P.Višinskio 38, Šiauliai) 

Užtikrinti dėstomo dalyko kokybišką ugdymą, sudaryti tinkamas sąlygas studentų mokymui(si). 

 

 

2002-2004 

 

 

1993-1997 

 

1978-1983 

Vadybos ir verslo administravimo magistras, specializacija – švietimo vadyba  (Šiaulių universitetas, 

Vilniaus 88, Šiauliai) 

 

Humanitarinių mokslų bakalauras ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (Šiaulių pedagoginis 

institutas, P.Višinskio 38, Šiauliai) 

 

Rusų kalbos ir literatūros mokytojas (Maskvos valstybinis pedagoginis institutas, Malaja Pirogovskaja 

1, Maskva, Rusija) 

 

Gimtoji kalba Lietuvių k. 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B2 B2 B2 B2 B2 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Rusų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Komunikabilumas, atidumas, atvirumas, gebėjimas išklausyti, spręsti konfliktines situacijas.   

Šie gebėjimai ir kompetencijos įgyti darbe, dalyvaujant projektuose, įvairiuose mokymuose bei 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   
 

 
   

 

seminaruose. 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 

gebėjimai 
Komandinis darbas, motyvacija, lankstumas, tikslo siekimas, planavimas, organizuotumas, 

atsakingumas, atvirumas pokyčiams. 

Šie gebėjimai ir kompetencijos įgyti darbe, dalyvaujant projektuose, įvairiuose mokymuose bei 

seminaruose. 

 

Pageidaujamoms pareigoms 

reikalingi gebėjimai 
Lyderiavimas, iniciatyvumas, empatiškumas, optimizmas, mokymasis.  

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 
Komunikacija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 
Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs  

vartotojas 

Pažengęs  

vartotojas 

Pradedantis 

vartotojas 

  

Gebu dirbti su programinėmis įrangomis: MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet Explorer, 

Microsoft Office 365. 

Kiti gebėjimai Tvarkingumas, kūrybiškumas, motyvacija tobulėti. 

 Šie gebėjimai ir kompetencijos įgyti darbe, dalyvaujant projektuose, įvairiuose mokymuose bei 

seminaruose. 

Vairuotojo pažymėjimas Įrašykite, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti.   

▪ B 

Projektai 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

Seminarai 

 

 

 

 

Narystės 

 

Sertifikatai 

▪ „Lectio de via/Skaitymo kelias“ su 6 Šiaulių raj. mokyklomis pagal ES fondų 2014-2020 m. 

investicijų veiksmų programą – projekto konsultantas; 

▪ „Renkuosi mokyti“, 2017-2019 m.m. – projekto vadovas progimnazijoje; 

▪ „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ – 

2009-2014 m. koordinatorius mokykloje.  

 

▪ „Mokyklos (ne)standartas“, dalyvis, 2019-11-14 m., Vilnius;  

▪ Švietimo konferencija „LearnED“ , dalyvis, 2019-04-08, Vilnius. 

 

▪ „Ugdytojo emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos“ 2020-05-14, Nr.LEG-113072; 

▪ MTC vadovų mokymai tarptautinėje programoje „Renkuosi mokyti“ 2017-2019 m., Nr.RM-689; 

▪ „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos taikymo aktualijos“, 2019-04-17, Nr. 2510; 

▪ MTC seminaras „Inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo praktikos link“, 2018-06-13, Nr. SM18/736. 

 

▪ Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narys. 

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimas A Nr.069915 apie lietuvių kalbos mokytojo 

metodininko kvalifikacinės kategorijos suteikimą A. Kukanauzai; 2003-04-30, Šiauliai 


