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DARBO PATIRTIS
Įrašykite datas (nuo - iki)
Profesija arba pareigos

nuo 2003-12-10 iki dabar
Direktorius

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

▪ Planuoti ir vykdyti šalies ir tarptautinius moksleivių, suaugusiųjų sporto renginius,
organizuoti ir vykdyti konkursus, vasaros poilsio stovyklas, ugdyti kilnaus elgesio
principus, formuoti teigiamą požiūrį į sportą ir kūno kultūrą.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Šiaulių sporto mokykla „Dubysa“, Gumbinės g. 18A, Šiauliai

Darbovietės veiklos sritis

Plėtoti šalies moksleivių ir suaugusiųjų kūno kultūrą ir sportą.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Data (nuo - iki)
Kvalifikacija

Profesiniai gebėjimai

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas
Data (nuo – iki)
Kvalifikacija
Profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas

Nuo 2003 – 2007 m.
Kūno kultūros ir sporto edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija –
sporto edukologija).
Gebėti įgytas žinias ir įgūdžius taikyti profesinėje veikloje, įvertinti individualius mokinių
pasiekimus fizinio ugdymo veikloje, mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai,
bendradarbiauti su kolegomis.
Šiaulių universitetas
Nuo 1981 – 1985 m.
Bakalauras (pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojas)
Žinoti kūno kultūros ugdymo bei sportininkų rengimo proceso organizavimo ir valdymo
ypatumus.
Šiaulių pedagoginis institutas.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Gimtoji kalba

Lietuvių
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Kitos kalbos

vokiečių
rusų

Aivaras Strockis

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

patenkinamas

patenkinamas

patenkinamas

patenkinamas

patenkinamas

Labai geras

puikiai

geras

Labai geras

vidutinis

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Pareigingas, iniciatyvus, orientuotas į galutinio tikslo siekimą, puikūs komunikaciniai
gebėjimai, kuriuos įgijau dirbdamas direktoriumi.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Šiuo metu dirbu vadovaujantį ir organizacinį darbą, esu atsakingas už BMX, dviračių,
stalo teniso, bokso, tinklinio, rankinio, šaudymo, šaškių, šachmatų sporto šakų
organizavimą Lietuvos ir tarptautiniu mastu.

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas

Moku naudotis Microsoft Office programomis (Word Excel, Power Point), duomenų
bazėmis, interneto programomis.
B ir C kategorijos, vairavimo stažas nuo 1981 m.
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