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GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

1. Pavardė:   Dimšienė 

2. Vardas:   Jolanta 

3. Gimimo data:  1966-02-05  

4. Pilietybė:   Lietuvos Respublikos 

5. Šeimyninė padėtis:  ištekėjusi  

6. Išsilavinimas: 

Institucija 

[ Data: nuo - iki] 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

 

VVPI (1984 -1989) 

 

VU (1990 – 1995) 

 

chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja 

 

psichologo kvalifikacija 

 

 

7.  Kalbų mokėjimas:  Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą (1 - puikiai; 5 - pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių 1 1 1 

Rusų 2 3 3 

Anglų 3 3 4 

 

8. Kvalifikacija ir patyrimas IT srityje: moku dirbti su Word, Excel, PowerPoint, Outlok 

Expres Zoom ir kitomis programomis 

9. Šiuo metu einamos pareigos: Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, 

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos psichologė. 

10. Kvalifikacija: I psichologo kvalifikacinė kategorija 

11. Vadybinio darbo stažas: 20 metų 

12. Bendras darbo stažas: 33 metai   

13. Psichologo darbo patirtis: 29 metai. 

14. Profesinė patirtis: 

Data: nuo - iki Miestas, 

šalis 

Įmonė, organizacija Pareigos Aprašymas 

 

1989-92 

 

 

Alytus 

 

Alytaus 

Panemunės 

vidurinė mokykla 

 

mokytoja 

 

chemijos mokymas 8-12 klasėse  

 

1992-94 

 

 

Alytus 

 

Alytaus 

Panemunės 

vidurinė mokykla 

 

psichologė 

 

darbas su psichologinių 

problemų turinčiais vaikais ir jų 

tėvais 
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1994 – 2004 

 

 

Alytus 

 

Alytaus kolegija 

 

dėstytoja 

 

socialinės ir darbo psichologijos 

dėstymas  

 

1996 – 

2017-11-14  

 

 

Alytus 

 

Alytaus miesto 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 

direktorė, 

psichologė 

 

darbo organizavimas, 

darbas su psichologinių 

problemų turinčiais vaikais ir jų 

tėvais 

2017-11-14 

iki dabar 

Alytus Alytaus miesto 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

psichologė darbas su psichologinių 

problemų turinčiais vaikais ir jų 

tėvais, metodinė, prevencinė 

veikla 

2017-11-14 

iki dabar 

Alytaus 

rajonas 

Daugų Vlado 

Mirono gimnazija 

psichologė darbas su psichologinių 

problemų turinčiais vaikais ir jų 

tėvais, metodinė, prevencinė 

veikla 

2018-08-01 

-2022-08-15 

Vilnius Nacionalinė 

švietimo agentūra 

metodininkė Darbas projektinėje veikloje 

 

15. Kita aktuali informacija: 

Dirbdama mokykloje bei tarnyboje nuolatos gilinu savo žinias. Dalyvavau įvairių institucijų 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuose gilinau savo psichologinės pagalbos teikimo 

bei vadybines žinias. Teko savo profesines žinias gilinti Švedijoje, Danijoje, Anglijoje, 

Lenkijoje. Su kitais Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais nuo 

1999 m. organizavau ir vykdžiau kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogams bei 

švietimo pagalbos specialistams. 

2000 m. kartu su kitais tarnybos specialistais vykdžiau projektą „Pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams“ bendradarbiaujant su Vokietijos organizacija Senior Experter Service. 

2000 m. parašiau ir vykdžiau projektą Alytaus mieste „Suicidų prevencija“, kuriam Danijos 

ambasada skyrė 5.000 lt., „Pagalba rizikos grupės vaikams ir jų tėvams“ – Socialinė apsaugos 

ir darbo ministerija skyrė 16.000 lt. 

2001 m. parašiau ir vykdžiau projektus Alytaus mieste: „Pagalba rizikos grupės vaikams ir jų 

tėvams“, kuriems Danijos ambasada skyrė 20.000 lt., Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

– 6.000 lt. ir Švietimo ministerija 800 lt. 

2003 m. kartu su socialinių mokslų daktare Aldona Vilkeliene paruošiau socialinės 

pedagogikos ir psichologijos distancinio mokymo kursą Marijampolės kolegijos studentams. 

2003 m. dalyvavau Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarytos darbinės grupės, kurios tikslas 

buvo paruošti Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinius nuostatus, 

veikloje. 
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Nuo 2004 m. iki 2012 m. buvau Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų 

asociacijos prezidentė. 

Nuo 2004 m. iki 2015 m. – dalyvauvau mokyklų tobulinimo programoje “Išorės auditas” 

(dalyvavau daugiau negu 20 įvairių savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų išorinio 

vertinimo komandų darbe) Beveik visose mokyklose vertinau Pagalbos mokiniams sritį. 

2004 m. dalyvavau  Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintoje darbo grupėje, kurios 

tikslas buvo parengti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinį 

pareigybės aprašą. 

2005 m. dalyvavau  Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintoje darbo grupėje, kurios 

tikslas buvo parengti psichologų atestacijos nuostatus. 

 2005 – 2008 m. buvau nacionalinių projektų „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“ ir 

„Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ valdymo grupės nare. 

2005 - 2010 m. buvau Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro koordinavimo 

tarybos narė. 

2006 m. tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Vaiko teisės: psichosocialinės 

pagalbos vaikui, šeimai, bendruomenei aspektai” seime skaičiau pranešimą ”Pedagoginės 

psichologinės pagalbos modelio įgyvendinimas teikiant psichologinę pagalbą vaikui ir jo 

šeimai”. 

2006 - 2008 m. Druskininkų mokymų centre Dainava vedžiau seminarus UAB „Vadybos 

pokyčių konsultavimas“ užsakymu temomis: „Konfliktų prevencija ir įveika“, „Bendravimas 

su sunkiais klientais“, „Darbo organizavimas ir laiko valdymas“, „Stresas ir jo įveika“, 

„Svarbiausių bendravimo įgūdžių ugdymas“ seniūnams. 

Nuo 2007 m. iki 2015 m. ir nuo 2019 m. iki dabar dalyvauju Lietuvos švietimo įstaigose 

dirbančių psichologų atestacinės komisijos darbe. 

2007- 2011 m. buvau Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto narė. 

2007 – 2011 m. buvau Alytaus miesto savivaldybės Krizių valdymo komandos koordinatorė. 

2007 m. suteikta kuruojančio išorės vertintojo kvalifikacija. 
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2008 m. dalyvavau Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarytoje darbo grupėje, kurios tikslas 

buvo parengti Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios gyvenimo ir ugdymo 

sąlygų gerinimo modelio aprašą bei priemonių planą.  

Nuo 2008 m. - Alytaus miesto savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės 

pirmininko pavaduotoja, nuo 2011 m. iki 2018 m. Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos 

narė.  

Nuo 2009 m. Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė. 2009-2011 m. Alytaus 

„Volungės“ pagrindinėje mokykloje mokyklos darbuotojams vedžiau mokymus dėl Olweus 

programos įgyvendinimo.  

Nuo 2009 m. Krizių valdymo mokykloje konsultantė. 2009-2011 m. pravedžiau 13 seminarų 

tema: Mokymai mokyklų krizių valdymo komandoms 43 Alytaus miesto ir rajono bei 

Tauragės mokykloms, 2012-2014 m. – 26 seminarus Alytaus miesto ir Alytaus rajono 

mokyklų bei darželių pedagogams. 

2012–2014 m. buvau „Comenius Regio“ partnerystės projekto „Professional development 

without boundaries“ (Profesinė plėtra be sienų), kurį vykdė Alytaus miesto savivaldybė su 

Jungtinės Karalystės Devono grafyste valdymo grupės nare bei vedžiau supervizijų grupes 

jauniems mokytojams. 

2013 m. vedžiau mokymus savivaldybių Vaiko gerovės komisijoms pagal mokymo centro 

„Šviesa“ įgyvendinamą programą Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 

veiklos optimizavimo galimybės, organizuojant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

2015-2017 m. buvau projekto Erasmus+ Lietuva – Polska „Gižycko pavieto – Alytaus miesto 

švietimo strateginė partnerystė“ valdymo grupės nare, vedžiau refleksijas ir paskutinės dalies 

mokymus abiejų šalių mokytojams. 

Nuo 2014 m. vedu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus mokytojams. 

Nuo 2016 m. iki dabar esu vedusi mokymus pedagogams ir kitiems su vaikais dirbantiems 

specialistams šiomis temomis: 

- Psichologinės krizės, jų atpažinimas ir valdymas; 

- Vaikams sudėtingų situacijų atpažinimas, sprendimas ir valdymas; 

- Su neįgaliaisiais ir jų šeimomis dirbančių darbuotojų mokymai; 

- Su vaiku ir šeima dirbančių darbuotojų mokymai; 

- Krizių valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; 
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- Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalba; 

- Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos 

srityje stiprinimas (supervizijos) 

2020-2021 m. dirbau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytoje darbo grupėje, kurios 

tikslas buvo gerinti švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestį ir tobulinti švietimo 

pagalbos specialistų funkcijas reglamentuojančius dokumentus.. 

 

 

 

 


