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DARBO PATIRTIS

1981-1994 m.
1996-2002 m.
1995-1996 m.
2002-2005 m.
2005-2012 m.
Nuo 2012 m.

Zarasų r. VKS prekybos bazė. Prekių žinovė
UAB „Valgina“. Parduotuvės vedėja
UAB „Dega“. Parduotuvės vedėja
UAB „Norfos mažmena“. Parduotuvės vedėja, direktorė
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Zarasų skyriaus vedėja
Zarasų profesinės mokyklos direktorė

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1979 m. baigta. Darbėnų J. Šimkaus vid. m-kla
1979 – 1981 m. Vilniaus kooperacijos t-mas, maisto ir ne maisto prekių žinovo specialybė
1981 – 1986 m. VVU Ne maisto prekių mokslo ir prekybos organizavimo specialybė
2007 m. gruodžio 3 d. Suteikta vyresniosios profesijos mokytojos kvalifikacinė kategorija
ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Kitos kalbos

Prancūzų, Rusų
Anglų
Bendravimo gebėjimai

Bendravimo gebėjimai

Darbo kompiuteriu gebėjimai

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

KALBĖJIMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu
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B2
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Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Plėtojo ir tobulino komunikavimo prancūzų kalba kompetenciją. Zarasų švietimo centro
pažymėjimas. 2007-05-02 (42 val.) Nr. K-3246
Sėkmingai baigė anglų kalbos mokymus. Pažymėjimai: 2018-12-13 (40 val. ), 2017-12-12
(40 val. ), 2015-02-12 (40 val.), 2014-04-09 (40 val.), 2013-04-29 (40 val.), 2012-03-27 (40
val.), 2011-12-20 (40 val.), 2011-04-14 (40 val.), 2011-02-08 (40 val.)
Europass Mobility 2021-06-30
LR Seimo Kaimo reikalų komiteto iniciatyvinės grupės „Regionų gyvybingumo tvarus
atkūrimas“ narė, Lietuvos profesinių mokymo įstaigų asociacijos narė, Lietuvos žemės ūkio
mokslo tarybos narė, Zarasų r. sav. Tarybos, socialinio komiteto narė, Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo komisijos Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo
departamento Zarasų skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje narė.
Aktyviai dalyvaujama neformaliosios švietimo lyderystės programoje „Lyderių laikas 3“.
Vykdant INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme project LLI-183 „Labour Market
without Borders” / „MOBILITY” projektą, baigti tarptautiniai koučingo mokymai.
Gerai mokanti naudotis Microsoft Office™ programa. Turinti ECDL pažymėjimą.
© Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Seminarai, konferencijos, kursai

Nijolė Guobienė

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Profesinio mokymo diferencijavimas ir individualizavimas
Europos Sąjungos šalyse“, 2021-06-22 Pažymėjimo Nr. V21-1338
Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ tarptautinė konferencija „Ar tikrai renkiesi
pats? Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokykloje tendencijos, pokyčiai ir
galimybės“. 2021-06-23, 8 ak. val. Pažymėjimo Nr. 3ESF14-1073
Forumas „Skaitmenizacijos realybė“, 2021-06-03, Pažymėjimo Nr. 35(21)-460
Renginys „#profesinis mokymas (-sis) # apie kultūrinį paveldą“ pagal „Erasmus+“ KA2
projektą „VEriTage:Integrated Europian Cultural Heritage for VET“, 2021-06-18
Dalyvavo Lyderių laikas 3 (LL3) ilgalaikėje mokymo konsultacinėje programoje ir parengė bei
įgyvendino pokyčio projektą „Mokyma(sis) įkrauna“, 2019-03 – 2021-06 mėn., 96 ak. val.
Pažymėjimo Nr. LL3-21/27522
Lyderių laikas 3 (LL3) mokymai „Bendruomenių plėtra ir mokykla“, 2021-04-16, 8 ak. val.
Pažymėjimo Nr. LL3-21/27625
Lyderių laikas 3 (LL3) mokymai „Neuromoksliškai pagrįstas asmenybės/organizacijos
sveikatingumas“, 2021-03-29/04-12, 8 ak. val. Pažymėjimo Nr. LL3-21/28308
Lyderių laikas 3 (LL3) mokymai „Integruoto ugdymo turinio kūrimas“, 2021-03-16, 8 ak. val.
Pažymėjimo Nr. LL3-21/28161
Tobulinimo mokymai „Komunikacija ir įvaizdžio formavimas švietimo įstaigoje“, 2021-05-14, 8
ak. val. Pažymėjimo Nr. V-052021-10343
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukusis
profesinis rengimas“, 2021-03-29, 31, 2021-04-01 d. Pažymėjimo Nr. PM1-4105
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Profesinio mokymo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
ir išorinis vertinimas rengimas“, 2021-02-22,24-25. Pažymėjimo Nr. PV1-92
Lyderių laikas 3 (LL3) mokymai „Techniniai ir psichologiniai sprendimai, įtraukiantys
nuotolinių mokymų/pamokų dalyvius“, 2021-01-14/18, 8 ak. val. Pažymėjimo Nr. LL321/25167
Lyderių laikas 3 (LL3) mokymai „Integruoti teatro metodai – atmosferai, aktyvumui,
mokymuisi“, 2020-12-09/17, 8 ak. val. Pažymėjimo Nr. LL3-21/25041
Lyderių laikas 3 (LL3) mokymai „Mokytojai įsikrauna“, 2020-12-2/8, 8 ak. val. Pažymėjimo Nr.
LL3-21/24844
Stažuotė Suomijoje ir Estijoje „ Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai
mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“, 2020-11-16 - 27, 24 ak. val. Pažymėjimo
Nr. UŠC-915
Konferencija „Link balanso: virtualus ir gyvasis mokymasis“, 2020-10-28, 6 ak. val.
Pažymėjimo Nr. PT5-2849
Finansinio raštingumo mokymai „Socialinis draudimas Lietuvoje – kaip tai veikia ir kam to
reikia“, 2020-10-14, 4 ak. val.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Estijos ir Latvijos
visuomeninėse ir viešose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis ir ekologinis ugdymas
jose“, 2020-08-10 – 13, 40 ak. val.
Profesinių mokyklų informacinės sistemos (PMIS) mokymai, 2020-04-20 – 2020-05-05
Dalyvavo Lyderių laikas 3 (LL3) mokymuose ir baigė neformaliosios švietimo lyderystės
programos modulį „Lyderio santykis su kitais“, 2019-10-03 – 2020-02-28, 40 ak. kontaktinių
val. ir 200 ak. savarankiško mokymosi val. Pažymėjimo Nr. LL3-21/22785
Tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinė Baltijos šalių kaimo moterų verslo mugė ir Lietuvos
Kaimo Plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės bei geroji
praktika skatinant verslumą kaimo vietovėse“ skaitytas pranešimas „Iššūkiai ir galimybės
mokykloje“.
Renginys „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį
dialogą“ 2019-02-19, Nr. LDK-2643
Konferencija „Nuo mokyklos visiems prie mokyklos kiekvienam“ 2019-03-21
Švietimo konferencija „LearnED“ 2019, 2019-04-08
Kvalifikacijos tobulinimo kursas „Andragogikos pagrindai“ 2019-04-23 – 2019-05-10, 40 ak.
val. Pažymėjimo Nr. AV-2019-09-07
Zarasų rajono savivaldybės administracijos padėka už aktyvų dalyvavimą projekto „Lyderių
laikas 3“ veikloje rengiant ir įgyvendinat pokyčio projektą „ Mokymas(is) įkrauna“
Apdovanota padėka Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos už aktyvų dalyvavimą
dalykiniuose ir visuomeniniuose renginiuose.
Lietuvos ūkininkių draugijos padėka už nuoširdų indėlį ir bendradarbiavimą organizuojant
tarptautinę konferenciją.
Skirtos padėkos už dalyvavimą pilietinėse iniciatyvose ir idėjų skleidimą.
© Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Vairuotojo pažymėjimas

Nijolė Guobienė

▪ B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA
Pedagoginių-psichologinių žinių kurso išklausymo pažymėjimas
PP Nr. 001301 2007-12-20.
Pedagogų atestacijos pažymėjimas, registracijos Nr. 526 2007-12-17.
ECDL pažymėjimas LT 011144 2007-01-08.
Darbų saugos pažymėjimas, įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybos funkcijas.
Darbų saugos pažymėjimas, darbdavio, jam atstovaujančio asmens.
Priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
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