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Nuo 2008-09-01
Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas
Mokslo įstaiga
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Edukologijos instituto docentė
Profesinių studijų „Pedagogika“ bakalauro studijų „Mokomojo dalyko
pedagogika“ programų komitetų vadovė:
Pagrindinės veiklos ir
 Studijų programų aprašų rengimas, koregavimas, tobulinimas
atsakomybės
 Studijų programų aprašų akreditavimo procedūrai parengimas.
 Studijų dalykų aprašų rengimas ir atnaujinimas.
 Studijų programų akreditavimo proceso įgyvendinimas.
 Studijų programų savianalizės aprašo rengimas.
 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir programos absolventais.

Profesija arba pareigos

Pedagoginių studijų praktikos vadovė:
 Praktikos užduočių rengimas
 Praktikos dalykų aprašų rengimas ir atnaujinimas.
 Bendradarbiavimas su praktikos vadovais (mentoriais)
 Praktikos proceso koordinavimas
 Praktikos vertinimas
Dėstomi dalykai bakalauro programose: „Ugdymo turinio kūrimas ir
valdymas“; „Švietimo politika ir vadyba“
Dėstomi dalykai profesinių studijų programoje „Pedagogika“: „Bendroji
pedagogika“; „Ugdymo(si) proceso valdymas“, „Pedagoginio asistavimo
praktika“, „Pedagoginio bendradarbiavimo praktika“, Pedagoginės veiklos
praktika“, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.
Darbovietės pavadinimas ir
adresas

Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Mokslo įstaiga

Datos

2005 – 2008 m.
Dėstytoja asistentė

Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas

Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Mokslo įstaiga

Datos

Nuo 2017

Profesija arba pareigos Mokslo darbuotoja. Projektas „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono

branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos
(EDUATOM) (nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084).
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės






Darbovietės pavadinimas ir
adresas

2/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)

Projekto paraiškos rengimas
Mokslinio tyrimo metodologijos rengimas
Mokslinio tyrimo duomenų surinkimas, apdorojimas ir analizė
Mokslo publikacijų rengimas ir prezentavimas.
Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas
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Mokslo įstaiga

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Nuo 2018 m.

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Tyrėja-ekspertė. Projektas TĘSK“, Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001





Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas

Darbovietės adresas
Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Mokslo įstaiga

Datos

2015 - 2017
Erasmus + projektas "School of Talents" Nr. 2015-1-LV01-KA201013390 (projekto koordinatorius PAC Agenda, Latvija), tyrėja

Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės







Darbovietės pavadinimas ir
adresas

Motyvacijos ir gabumų ugdymo metodikos parengimas,
Metodinės medžiagos parengimas ir publikavimas
Tyrimų organizavimas ir įgyvendinimas
Tyrimo duomenų analizė
Seminarų pedagogams ir mokslininkams organizavimas ir
įgyvendinimas
Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Mokslo įstaiga

Datos

2015 – 2017
Erasmus + projektas PROFEDU "Professional Development of
University Educators for Improving Students' Entrepreneurial Skills“
Nr. 2014-1-PL01-KA203-003551, tyrėja

Profesija arba pareigos

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Projekto paraiškos idėjų pateikimas
Pedagoginės stažuotės modelio kūrimas
Duomenų surinkimas ir apdorojimas
Pedagoginės stažuotės veiklų įgyvendinimas






Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

3/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)

Verslumo ugdymo metodikos rengimas
Vadovo kompetencijos, siejamos su verslumo gebėjimais analizė
Mokymo modulių rengimas
Medžiagos mokymo moduliams rengimas
Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas
Mokslo įstaiga
Nuo 2012 iki 2015 m.
Projekto „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš
užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui
bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui,
sukūrimas ir išbandymas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006 –vadovė
Daugiau informacijos apie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Europos Bendrijos, 2003 20060628

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės









Datos

2011 - 2013 m.
Mokslininkų grupių projekto „Universitetų absolventų įsidarbinamumą
ir užimtumo kokybę skatinantys mechanizmai“ Nr. MIP-11343 mokslo darbuotoja

Profesija arba pareigos

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Datos

Projekto paraiškos parengimas,
Projekto veiklų valdymas ir koordinavimas,
Viešųjų pirkimų vykdymas
Projekto partnerių Lietuvoje ir užsienio šalyse paieška,
Projekto veiklų įgyvendinimas Lietuvoje ir užsienio šalyse
Virtualios bendravimo aplinkos, skirtos Lietuvos ir užsienio
pedagogams kūrimas ir diegimas
Virtualaus mokymosi įrankio, Moodle sistemos pagrindu, kūrimas ir
diegimas






Motyvacijos ir įsidarbinamumo gebėjimų stiprinimo tyrimai
Seminarai studentams apie savęs pažinimo gebėjimus
Empirinio tyrimo projektavimas ir atlikimas, duomenų surinkimas ir
apdorojimas
Duomenų analizė ir pristatymas mokslo publikacijose
2010 - 2012m.
Projektas "Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto
pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir
taikymas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005 (5711) – projekto ekspertė

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės






Datos

2008 - 2011 m.
Projektas „Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir
restoranų sektoriuose“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-106) – projekto
ekspertė

Profesija arba pareigos

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Projekto paraiškos parengimas
Gamtamokslio ugdymo modelio, skirto gabiems vaikams, sukūrimas
Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų
sukūrimas ir publikavimas
Metodinės medžiagos pradinių klasių tobulinimo programoms
sukūrimas






Darbovietės pavadinimas ir
adresas
4/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)

Socialinio bendradarbiavimo modelio tarp verslo ir mokslo institucijų
kūrimas
Studentų praktikos viešbučių ir restoranų sektoriuje modelio
parengimas
Studentų praktinių įgūdžių tobulinimas – praktikos įgyvendinimas
sektoriaus įmonėse
Parengto modelio vertinimas
Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas
Daugiau informacijos apie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Mokslo įstaiga

Datos

2005 – 2008 m.

Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Projektas „Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos
regionus“ (VDU) ESF/2004/2.4.0-K01-033/SUT-262 – projekto vadovė.




Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio g. 58, LT-44244, Kaunas

Darbovietės pavadinimas ir
adresas

Mokslo įstaiga

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

2005 – 2008 m.
Projektas „Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos
sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius
pedagogus globėjus“ (VPU) ESF/2004/2.4.0-K01-037/SUT-258 – projekto
vadybininkė.

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Projekto veiklų įgyvendinimo koordinavimas
Pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokytojų praktinių gebėjimų
ugdymas
Kauno 1 – oji pradinė mokykla, Kranto 5-oji g. 7, Kaunas

Darbovietės pavadinimas ir
adresas

Mokymo įstaiga

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas ir
adresas

2000 – 2007 m
.Socialinė pedagogė






Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Socialinės pagalbos teikimas socialiai jautrioms šeimoms
Socialinių įgūdžių ugdymas
Mokymas ir konsultavimas
Socialinių projektų įgyvendinimas
Projektų paraiškų rengimas ir projektų koordinavimas

Kauno Montesori darželis – mokykla “Žiburėlis”, Verkių g. 36, Kaunas

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka
Datos

Projekto veiklų koordinavimas
Studijų organizavimas ir vykdymas
Mokymo modulių parengimas ir vertinimas

Mokymo įstaiga
1994 – 2002 m
Pradinių klasių ir tikybos mokytoja.
Pradinių klasių ir tikybos mokytoja

Datos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
5/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)

1997 – 2001 m.
Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos Šančių vaikų dienos centras, A.
Juozapavičiaus pr. 60, Kaunas
Daugiau informacijos apie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Religinė bendruomenė, socialinis ugdymas

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės









Specialiosios socialinės pagalbos teikimas pažeidžiamoms šeimoms
Veiklų įgyvendinimo partnerių paieška užsienyje
Rėmėjų paieška ir bendradarbiavimas
Socialinių praktinių įgūdžių lavinimas
Ugdymas
Konsultavimas
Projektų rengimas ir įgyvendinimas

Išsilavinimas
2004 – 2008 m.

Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

Socialinių mokslų (edukologija 07 S) daktaras







Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas ir
tipas

Vytauto Didžiojo universitetas
ISCED 8

Kvalifikacijos lygmuo pagal
nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją
Datos

1999 – 2001 m.
Sociologijos mokslo magistras

Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas ir
tipas








Sociologinių tyrimų organizavimas ir atlikimas;
Tyrimo metodologijos aprašymas
Empirinio tyrimo duomenų surinkimas
Tyrimo duomenų apdorojimas taikant SPSS programą
Tyrimo duomenų analizė ir interpretavimas
Asmenų bei socialinių grupių elgsenos studijos

Kauno Technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas
ISCED 7

Kvalifikacijos lygmuo pagal
nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją
Datos
Kvalifikacija

Mokslinio tyrimo organizavimas ir atlikimas
Empirinių duomenų surinkimas, apdorojimas, analizė ir
interpretavimas.
Tyrimo rezultatų publikavimas mokslo leidiniuose
Studijų programų rengimas,
Edukologinio proceso modeliavimas,
Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas.

1987 – 1992 m.
Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos ir auklėjamojo
darbo instruktorės kvalifikacija

6/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)
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Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas ir
tipas

Kalbos dėstymo didaktika, literatūros studijos, pedagoginė psichologija,
Vilniaus pedagoginis universitetas, Slavistikos fakultetas

Kvalifikacijos lygmuo pagal
nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją

ISCED 6

Papildoma informacija
Dalyvavimas darbo
grupėse

2020 m. Odeta Norkutė. LAMA BPO Stojančiųjų į pedagoginių studijų
programas motyvacinės atrankos sistemos kūrimo ekspertų grupės narė.
2017 - 2018 m. Odeta Norkutė. ŠMM Darbo grupės Bendrųjų programų
sandarai parengti narė, LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2018-02-07 Nr.
V-113, Vilnius.
2016 m. Odeta Norkutė. Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projekto ir jo
pagrindimo
VDU
ir
LEU
darbo
grupės
narė.
http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/PEDAGOG
%C5%B2%20RENGIMO%20KONCEPCIJA-LEU-VDU.pdf
2011 – 2018 m. Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų
programas motyvacijos įvertinimo komisijos narė.

Publikacijos

Pranešimai mokslinėse
konferencijose

1. Mažeikienė, N., Norkutė, O. (2020) TOWARD A NEW ENERGY PARADIGM
IN GEOGRAPHY: REVISITING THE CURRICULUM AND TEACHING
PRACTICES. Journal of Education Culture and Society Vol. 11 No. 1 (2020).
Priimtas spaudai.
2. Norkutė, O., Jurgilė, V., Ponomarenko, T. (2020). THE EFFECT OF
DIGITAL STORYTELLING ON TEACHER EDUCATION: EXPERIENCES OF
PRE-SERVICE
TEACHERS.
SOCIETY
INTEGRATION
EDUCATION
Proceedings of the International Scientific Conference 4:561. DOI:
10.17770/sie2020vol4.4866
3. N. Mazeikiene, O. Norkute, I. Tandzegolskiene (2018). Looking for
edutainment at lithuanian science museums. Proceedings of
EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain.
ISBN: 978-84-09-02709-5. (p. 5692 – 5702).
4. Kasperiuniene, J., Norkute, O. (2018). Common facets of museum virtual
self-presentation: experimenting with interactive image and text. //„Society,
Integration, Education – SIE2018“ ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629.
5. Stasiūnaitienė, E., Norkutė, O., Rutkienė, A., Tandzegolskienė, I., Tūtlys,
V.
(2013).
Universitetų
socialinių
mokslų
studijų
absolventų
įsidarbinamumas: iššūkiai ir realijos. Monografija. UAB “Smalta”
Panevėžys. ISBN 978-609-95461-2-4. (209 p.).
1. 2020-11-27. O.Norkutė, E.Stasiūnaitienė, T.Ponomarenko "Veiklos tyrimas
kaip būsimųjų pedagogų profesinės veikmės įgalinimo strategija". XIII
tarptautinėje mokslinėje konferencija "Mokytojų ugdymas XXI amžiuje:
pokyčiai ir perspektyvos"
2. 2020-10-23. N.Mažeikienė, O.Norkutė, G.Kynė "Energetinis raštingumas
geografijos ugdymo turinyje: Atominė energetika ir energetikos

7/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)
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kraštovaizdžio kaita" tarptautinė mokslinė konferencija “Geografijos
mokslas: tyrimai gamtos ir visuomenės gerovei”
3. 2020-09-11. N. Mažeikienė, O. Norkutė "Toward a New Energy Paradigm in
Geography: Revisiting the Curriculum and Teaching Practices", "7th
International Conference Education Culture Society", Wroclaw.
4. 2020-04-20. O.Norkutė. "Nuotolinio mokymo procesas Lietuvoje" (Process
of Distance Learning ir Lithuania). Tarptautinė mokslinė konferencija
"Actual problems of Education: Online Educational Technolgies". Šymkento
pedagoginis universitetas (Kazachstanas).
5. I.Tandzegolskienė, N. Mažeikienė, O. Norkutė „The Educational Role of the
Science Museums: Objects and Stories. PRANEŠIMAS KONFERENCIJOJE ECER
(Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the
Future) 2019, Hamburg
6. Mažeikienė, N. Norkutė, O. Teaching about nuclear energy in geography
curriculum: moving from energy literacy to nuclear imaginary. Pranešimas
konferencijoje IARTEM 2019 rugsėjo 11-13 d.
7. 2019-09-27. O.Norkutė. Pedagoginė praktika - tai iššūkis. Mokslinis
praktinis seminaras "Mes VDU studento praktikos dalis: kokios galimybės ir
privalumai", VDU, Švietimo akademija,
8. 2019-10-11. O.Norkutė. Mentoriaus vaidmuo pedagoginėse praktikose:
galimybės ir privalumai. Mokslinis praktinis seminaras. VDU, Švietimo
akademija
9. 2018-05-25. Norkutė Odeta. Pranešimas „Common facets of museum
virtual self-presentation: experimenting with interactive image and text“
tarptautinėje konferencijoje "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION", 25-26
May 2018, Rezeknes Academy of Technologies, Rezekne, Latvija.
10. 2018-05-14. O. Norkutė Pranešimas „Pedagogų rengimo ir profesinio
tobulėjimo kaita ir iššūkiai“ tarptautinėje mokslinėje – praktinėje
konferencijoje „Montessori pedagogika: realijos ir iššūkiai“ Vytauto Didžiojo
universitetas, Lietuvos M.Montessori asociacija, Kaunas.
11. 2018-05-08.
O. Norkutė. Pranešimas
„Mokyklos ir muziejaus
bendradarbiavimo patirtys vykdant STEAM programas“. Respublikinis
bendrojo ugdymo mokyklų geografijos mokytojų forumas „Ugdymo
inovacijos ir integracijos galimybės geografijos pamokose“, Vytauto Didžiojo
universitetas, Kaunas.
12. 2017-10-24 O. Norkutė. Plenarinis panešimas „Iššūkiai besikeičiančiam
mokytojo vaidmeniui: priimti ar atmesti“ tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Dvasinis atgimimas: nacionalinė švietimo sistema ir
pasaulinė patirtis“ Šymkento (Kazachstanas) valstybinis pedagoginis
institutas.
13. 2017-04-25. O. Norkutė „Ar keičiasi jauno žmogaus svarba šiuolaikinėje
visuomenėje mūsų akimis?“ Respublikinė mokslinė – praktinė etikos ir
filosofijos
konferencija
„Žmogaus
kaip
individualybės
vaidmuo
visuomenėje“
Mokslinių diskusijų,2019 02 13, 15, 18, 25. Kompetencijų vertinimo organizavimas ir
edukacinių programųvertinimo proceso kokybės užtikrinimas. Profesinio mokymo įstaigų
pravedimas (pranešimų
8/11 puslapis - Gyvenimo
aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)
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skaitymas, praktiniųpedagogų mokymai. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
užduočių organizavimasProjektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
didaktinės kvalifikacijossistemos plėtra“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001.
kėlimo renginiuose) ir t.t.2019 – 01 – 04-05; 2019 – 01 – 07-08. Mokinių vertinimas, mokymosi

refleksija. Profesinio mokymo metodinių komisijų narių mokymai.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Projektas „Profesijos
ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ Nr.
09.4.2-ESFA-V-715-01-0001.
2018-11-16. Norkutė Odeta. Edukacinis renginys pedagogams
„Mokymosi motyvacijos sėkmės kriterijai“. Vytauto Didžiojo universitetas.
2018-11-13. Norkutė Odeta. Edukacinis renginys pedagogams
„Motyvacijos skatinimas dirbant su skirtingų poreikių mokiniais“.
Avižienių (Vilniaus r.) gimnazija.
2018-10-31. Norkutė Odeta pranešimas „Pedagoginės stažuotės idėjos,
paskirtis, įgyvendinimas“ informaciniame seminare pedagogams,
mentoriams, aukštųjų mokyklų dėstytojams pagal projektą TĘSK, Nr.
09.2.1-ESFA-V-727-01-0001
2018-10-19,20. Norkutė Odeta. Edukaciniai užsiėmimai „Aktyvūs
mokymosi metodai“, „Motyvaciją lemiantys sėkmės veiksniai“, „Mokymo
priemonės internete“.
Tautinių mažumų neformalaus švietimo įstaigų vadovų ir darbuotojų
seminaras „Ugdymosi sėkmės kriterijai, skatinantys jaunimo motyvaciją“.
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
2018-08-08. Norkutė Odeta. Kūrybinės dirbtuvės užsienio lituanistinių
mokyklų pedagogams „Kūrybiškumą skatinantys pratimai“. ŠMPF
remiamas projektas "Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų
mokytojams".
2018-05-14. Norkutė Odeta. Pranešimas „Pedagogų rengimo ir
profesinio tobulėjimo kaita ir iššūkiai“, Lietuvos Montessori asociacija ir
Vytauto Didžiojo universitetas.
2018-05-08. Norkutė Odeta. Pranešimas „Mokyklos ir muziejaus
bendradarbiavimo patirtys vykdant STEAM programas“, Respublikinis
bendrojo ugdymo mokyklų geografijos mokytojų forumas „Ugdymo
inovacijos ir integracijos galimybės geografijos pamokose“, Vytauto
Didžiojo universitetas, Kaunas.
2018-02-03. Norkutė Odeta. Praktinis edukacinis seminaras būsimiems
pedagogams mentoriams „Mentoriavimo samprata ir veiklos uždaviniai,
funkcijos“. Mentorystės mokykla, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.
2018-01-26. Norkutė Odeta. Praktinis seminaras pedagogams
„Klausinėjimo ir probleminio mokymosi taikymas pamokose“, Vytauto
Didžiojo universitetas, Kaunas.
2017-11-17. Norkutė Odeta, praktinis seminaras pedagogams
„Kūrybiškumo skatinimas pamokos metu“, Vytauto Didžiojo universitetas,
Kaunas.
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2018-01-26. Norkutė Odeta, praktinis seminaras pedagogams
„Klausinėjimo ir probleminio mokymosi taikymas pamokose“, Vytauto
Didžiojo universitetas, Kaunas.
2017 – 10 – 12,13 Norkutė Odeta diskusija-mokymai Lietuvos tautinių
mažumų mokyklų pedagogams „Teigiami pokyčiai sekmadieninėse
mokyklose“ nacionalinių mažumų konferencijoje „Tarpkultūrinis
ugdymas ir istorinė atmintis „Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį
pasitinkant“.

Studijų ir kvalifikacijos 1. VDU Studijų programos „Mokomojo dalyko pedagogika“ rengimo grupės
tobulinimo programų
narė, programa įregistruota, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
parengimas
pažyma „Dėl ketinamų vykdyti studijų programų“ 2018-06-13 Nr. SV22. VDU Studijų programos „Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis anglų
kalbos mokymas“ rengimo grupės narė, programa įregistruota, Studijų
kokybės vertinimo centro direktoriaus pažyma „Dėl ketinamų vykdyti
studijų programų“ 2018-06-13 Nr. SV23. VDU Studijų programos „Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika“
rengimo grupės narė, programa įregistruota, Studijų kokybės vertinimo
centro direktoriaus pažyma „Dėl ketinamų vykdyti studijų programų“ 201806-13 Nr. SV24. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Mentorystės mokykla“
(programos kodas 213001162).
5. Dvigubo diplomo studijų programų tarp VDU ir Pavlodaro valstybinio
pedagoginio instituto parengimas.
6. Sukurta „Lituanistinio ugdymo informacinė sistema LUGIS“
(www.lugis.vdu.lt), skirta mokslo sklaidai, informacijos pasikeitimui,
kvalifikacijos tobulinimui, nuotoliniam bendravimui tarp lituanistiniu
švietimu ir ugdymu besidominčių asmenų ir organizacijų. Sistema sukurta
įgyvendinant valstybės projektą „Integruoto modelio, skirto užsienyje
gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų
lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų
kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V01-006.
7. Laipsnio nesuteikiančių studijų programos „Pedagogika“ parengimas ir
akreditavimas (Studijų kokybės centro pažyma dėl ketinamos vykdyti studijų
programos akreditavimo 2014-05-07 Nr. SV2-46).
8. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Praktinis mokymo individualizavimas ir
diferencijavimas“. Programos registracijos Nr.TSC-10-1-1(VDU TSC
Neformaliojo švietimo programų ekspertinio vertinimo ir programų aprašų
tvirtinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 1, 2010 birželio 4 d.)
9. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Praktinio mokymo organizavimas
organizacijoje“. Kvalifikacijos tobulinimo programų bedarbiams turintiems
auštąjį išsilavinimą sąrašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1185
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Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Darbas komandoje ir grupėje
Prisitaikymas ir veikla multikultūrinėje aplinkoje
Komunikabilumas

Organizaciniai gebėjimai
ir kompetencijos

Mokslinių ir kultūrinių renginių organizavimas
Mokymosi aplinkos parengimas
Mokymosi ir studijų medžiagos parengimas

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos

Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas naudojant SPSS 22
programos paketą

Darbo kompiuteriu
gebėjimai ir
kompetencijos

MS Office programų (Word, Excel, Power Point , Visio) naudojimas

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių

Kitos kalbos
Įsivertinimas
Europos lygmuo

Supratimas
Klausymas

Vokiečių

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
Pažengęs
B1
vartotojas
vartotojas

C2

Įgudęs
Įgudęs
C2
C2
vartotojas
vartotojas

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
Įgudęs
C2
vartotojas
vartotojas

B2

Pažengęs
Pažengęs
B2
vartotojas
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
Pažengęs
B1
vartotojas
vartotojas

Įgudęs
Pažengęs
C1
B2
vartotojas
vartotojas

B1

Kiti gebėjimai ir
kompetencijos

Informacijos
pateikimas
žodžiu

Įgudęs
Įgudęs
C2
C2
vartotojas
vartotojas

Anglų

Italų

Bendravimas
žodžiu

Rašymas

C2

Rusų

Lenkų

Skaitymas

Kalbėjimas

Pažengęs
A2
vartotojas

B1

Pradedanty
A2
sis
vartotojas

Pradedant
Pradedanty
ysis
A2
sis
vartotojas
vartotojas

Pradedanty
Pradedant
A2
sis
A1
ysis
vartotojas
vartotojas
A2

Pradedanty
Pradedant
sis
A1
ysis
vartotojas
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys
Sportas, literatūra

Vairuotojo
pažymėjimas(-ai)

B kategorija nuo 1999 m.

Dr. Odeta Norkutė
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