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DARBO PATIRTIS  

 
2018-09-17 iki dabar Direktorė 

Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė" (anksčiau “Kūlverstukas”), Šiauliai (Lietuva) 
 

2016-12-01–2018-08-31 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai", Šiauliai (Lietuva) 
Vadovavimas ugdymo procesui, atsakomybė už kokybišką jo vykdymą; vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo analizė, ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas ir įgyvendinimas, metodinės grupės 
darbo organizavimas ir koordinavimas, projektų rengimo ir vykdymo koordinavimas, pedagogų darbo 
grafikų rengimas, tėvų švietimas, ryšių su socialiniais partneriais palaikymas. 
 

2008-09-01–2020-06-30 Edukologijos katedros lektorė 

Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva) 
Paskaitų (Ugdymo turinio modeliavimas, Edukacinių aplinkų kūrimas, Žaidimų pedagogika, Vaiko 
teisių mokymo(si) pagrindai, Vaiko teisių apsauga ir atstovavimas ir kt.) dėstymas, vadovavimas 
studentų pedagoginei praktikai, bendravimas ir bendradarbiavimas su dėstytojais, studentais, 
pedagogais ir kt. Mokslinės veiklos (mokslinių ir metodinių straipsnių rengimo, dalyvavimo 
tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose su pranešimais) vykdymas mokslinių interesų srityje. 
 

2008-11-04–2017-09-28 Edukologijos fakulteto dekanato administratorė, vyr. 
specialistė  

 Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva) 
Informacijos rengimas ir sisteminimas, studijų programų koordinavimas, bendravimas su 
administracija, dėstytojais, studentais. 
 

2006-07-01–2008-06-30 Ugdymo sistemų katedros administratorė 

Šiaulių universitetas 
Ugdymo sistemų katedros administratorė. Dokumentų rengimas; informacijos sisteminimas ir 
pateikimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su dėstytojais, studentais, pedagogais ir kt. 
 

2005-06-27–2005-08-01 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Šiaulių lopšelis-darželis "Rugiagėlė", Šiauliai (Lietuva) 
Ugdymo proceso organizavimas, tėvų informavimas apie darželio veiklą, aptariant vaikų ugdymo turinį, 
veiklos organizavimo būdus, informacijos apie vaiko gebėjimus, pasiekimus pateikimas, tėvų 
pedagoginis švietimas. 
 

2004-07-21–2004-08-20 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
Šiaulių lopšelis-darželis "Žirniukas", Šiauliai (Lietuva) 
Ugdymo proceso organizavimas, tėvų informavimas apie darželio veiklą, aptariant vaikų ugdymo turinį, 
veiklos organizavimo būdus, informacijos apie vaiko gebėjimus, pasiekimus pateikimas, tėvų 
pedagoginis švietimas. 

 
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 
 

 
2010-–2014- Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnis 

Daktaro disertacijos tema “Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškai 
kultūrai ugdymo(si) šeimoje pedagoginės sąlygos” 
Šiaulių universitetas (Lietuva) 
 

2006-–2008- Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis 
Studijų programa Edukologija (specializacija – Vaiko teisių apsaugos vadyba) 

Šiaulių universitetas (Lietuva) 
 

2002-–2006- Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo 
profesinė kvalifikacija  
Studijų programa Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas 
Šiaulių universitetas (Lietuva) 

 

 

 

 



ASMENINIAI GEBĖJIMAI  

 
Gimtoji kalba 

 

 
Užsienio kalbos 

 

 

anglų 

 

prancūzų 
 

rusų 

 

 

lietuvių  
 

 
SUPRATIMAS   KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos  

 

pateikimas žodžiu  
 

     
 

B1 B1 B1  B1 B1 
 

   
 

 Pažymėjimas (reg. Nr. SIA-D013045)  
 

A2 A2 A2  A2 A2 
 

B2 B2 B2  B2 B1 
   

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs 

vartotojas Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  
Bendravimo gebėjimai Gebėjimas aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją žodžiu bei raštu, įvaldyti viešojo kalbėjimo 

įgūdžia, tyrimų organizavimo, ataskaitų rengimo gebėjimai, ilgametė patirtis skaitant paskaitas ir 
pranešimus konferencijose. 

 

Kiti gebėjimai Tiriamoji, projektinė veikla (dalyvavimas konferencijose su pranešimais; moksliniai ir metodiniai 
 

 straipsniai; švietėjiškas, mokslo populiarinimo veikla)   
  

 
PAPILDOMA INFORMACIJA  

 
Organizaciniai gebėjimai Konferencijų, metodinių renginių organizavimas 

▪ Metodinė diena „Socialinis emocinis ugdymas ankstyvajame amžiuje: gerosios praktikos 
pavyzdžiai“. 2020-12-04, Šiauliai. 
▪ Respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos 
vaikai – ateities visuomenė“. 2020-11-20, Šiauliai. 
▪ Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė 
konferencija “Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2”. 2019-10-29, Šiauliai. 
▪ Respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos 
vaikai – ateities visuomenė“. 2018-04-19, Šiauliai. 
▪ Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė 
konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“. 2017-10-27. 

 
Mokslinė, metodinė veikla Pranešimų skaitymas 

 
▪ Ponelienė R., Dambrauskienė D. “Vadovo darbo laiko planavimas: misija (ne)įmanoma”. 

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų forumas “Vadovo valanda”. 2019-11-26, 
Šiauliai. 

▪ Ponelienė R. Vartotojiškumas šiandieninio vaiko gyvenime. Nacionalinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų forumas „Vaikystės pasaulis 2.0: besimokančių darželių 
tinklo jungtys“. 2019-11-07, Vilnius. 

▪ Ponelienė R. Žaislai ir žaidimai vaiko aplinkoje: ugdymas(is) vs pramoga. Respublikinė 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija 
„Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“. 2019-10-29, Šiauliai. 

▪ Ponelienė R. Įrodymais grįsta ugdymo praktika ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tarptautinė 

metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingas ikimokyklinis ugdymas“. 2018-10-16, Šiauliai. 
▪ Ponelienė R. „Įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas – sėkmingos vaikų adaptacijos prielaida“. 

Respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija 
„Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“. 2018-04-19, Šiauliai, Šiaulių l.-d. „Trys nykštukai“ 

▪ Ponelienė R. „Įstaigos veiklos tobulinimas: nuo Gero darželio prie geresnio“. Respublikinė
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Kokybiškas 
ikimokyklinis ugdymas/is. Ką galėtume daryti geriau?“. 2018-03-29, Šiauliai, Šiaulių 
universitetas 

▪ Ponelienė R. „Sveikatinimo projekto „Nykštukų sveikatos ABC“ įgyvendinimo patirtis: nuo 

paraiškos rengimo iki rezultatų sklaidos“. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, 
pagalbos vaikui specialistų, vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
diskusija „Sveikatos ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje“. 2017-12-06, Šiauliai. 

▪ Ponelienė R. „Apie žaidimą iš vaiko ir suaugusiojo perspektyvos“. Respublikinė 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija 
„Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“. 2017-10-27, Šiauliai, Šiaulių universitetas 

▪ Dargienė D., Laucytė R., Ponelienė R., Žiauberytė R. „Ugdymas(is) be sienų: Geros 

mokyklos aspektų įgyvendinimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“. 
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė-praktinė konferencija 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr


„Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas/is. Koks jis?“. 2017-04-04, Šiauliai, Šiaulių 
universitetas 

▪ Ponelienė R., Smilgienė J., Bakanovienė T „Edukacinių paslaugų šeimoms poreikio ir 

pasiūlos (ne)dermė“. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kartu su saule“. 2016-
11-03, Joniškis, Joniškio rajono Švietimo centras 

▪ Ponelienė R., Kovienė S. „Stebimoji ikimokyklinio ugdymo pedagogo praktika: pirmosios 
studentų patirtys“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 
2015“. 2015-02-26, Šiauliai, Šiaurės Lietuvos kolegija 

▪ Ponelienė R., Ražinskienė, E. „Vaiko teisių įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje“. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikystė ir ugdymas – 2015“. 
2015-02-20, Šiauliai, Šiaulių universitetas 

▪ Ponelienė R., Dirgėlaitė, S. „Vaikų kompetencijų ugdymas per žaidimą Plungės rajono 
Alsėdžių lopšelyje-darželyje“. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikystė ir 
ugdymas – 2015“. 2015-02-20, Šiauliai, Šiaulių universitetas 

▪ Ponelienė R. „Vaiko vaizdavimas reklamoje: stereotipų raiška“. Children‘s Rights 

Erasmus Academic Network (CREAN) 2nd International Conference. 2014-12-04, 
Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas 

▪ Ponelienė R. „Ikimokyklinio amžiaus vaikai kaip reklamos vartotojai: pavojai ir kaip jų 
išvengti?“. Mokslinė praktinė konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“. 2014-05-

29, Šiauliai, Šiaulių universitetas 
▪ Ponelienė R. „Žaislai vaiko aplinkoje ir jų naudojimas reklamoje kaip vaikų vartotojiškumo 

skatinimo veiksnys“. Tarptautinė tęstinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinis ugdymas 
VII: postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai“. 2013-11-15, Šiauliai, 

Šiaulių universitetas 
▪ Ponelienė R. „Priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų patirtys, ugdant vaikų 

atsparumą vartotojiškai kultūrai”. Penktoji tarptautinė tęstinė mokslinė konferencija 
„Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos”. 2013-05-17, Vilnius, Lietuvos 

edukologijos universitetas 
▪ Ponelienė R. „Vaikas ir reklama: kaip įžvelgti pavojus ir integruoti atsparumo reklamai 

ugdymą į ugdymo procesą“. Šiaulių regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 
metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaitos ypatumai“. 2012-

12-12, Šiauliai, Šiaulių l/d „Varpelis“ 
▪ Ponelienė R. „Tėvų ir darželio auklėtojų vaidmuo ugdant vaikų atsparumą vartotojiškai 

kultūrai: tyrimo metodika ir instrumentai“. Tęstinė X tarptautinė mokslinė konferencija 
„Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. 2012-11-23, Šiauliai, Šiaulių 
universitetas 

▪ Ponelienė R. „Education of children‘s resistance to consumer culture in the conditions of 
globalization“. International Conference „Demographic Development: Challenges of 
Globalization“. 2012-11-15, Rusija, Maskva, Lomonosov Moscow State University 

▪ Ponelienė R. „Vaikų atsparumo vartotojiškai kultūrai ugdymo svarba ikimokykliniame 

amžiuje“. Mokslinė praktinė konferencija „Laimingas vaikas – laiminga visuomenė“. 
2012-05-30, Šiauliai, Šiaulių universitetas 

▪ Ponelienė R. „Child‘s Image in Lithuanian Commercials“. European Regional Conference 
of OMEP 2012 „Respect for a Child“. 2012-04-18, Lenkija, Varšuva, Maria Grzegorzewska 

Academy of Special Education 
▪ Ponelienė R. „Vaikas – reklamos auka ar vartotojiškos kultūros produktas: teorinio 

diskurso konceptualizavimas“. International Conference „Safe Childhood in a Global 
World“. 2011-10-06, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas 

▪ Ponelienė R. „Vaikų kritiško požiūrio į TV reklamą ugdymo(si) teorinės, empirinės 
problemos“. Tęstinė IX tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI 
amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. 2010-11-19, Šiauliai, Šiaulių universitetas 

▪ Ponelienė R. „Vaiko įvaizdžio stereotipizavimas TV reklamoje“. Tarptautinė 

konferencija „Vaiko gerovės kūrimo aktualijos vaikystėje“. 2008-12-15, Panevėžys, 
Panevėžio pedagogų švietimo centras. 

▪ Ponelienė R. „Kokį vaikų įvaizdį formuoja visuomenės informavimo priemonės?“ 
Konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“. 2008-05-29, Šiauliai, Šiaulių l/d 

„Voveraitė“ 

 
 Moksliniai ir metodiniai straipsniai: 

 
1. Dambrauskienė, D., Ponelienė, R. (2020). Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų darbo 

laiko planavimas: problemos ir galimybės. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education 

Policy, Management and Quality, 12(2), 77-91. 

2. Ponelienė R., Dargienė D. (2017). Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ atvejis. Švietimas: 

politika, vadyba, kokybė /Education Policy, Management and Quality. Number Vol. 9-3. 

3. Ponelienė R., Dargienė D. (2017). Atnaujindami edukacines erdves įgyvendinome 

vaikų idėjas. Portalas www.ikimokyklinis.lt Prieiga per internetą: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/atnaujindami-edukacines-erdves-

igyvendinome-vaiku-idejas/23724 

4. Dirgėlaitė, S., Ponelienė, R. (2015). Vaikų kompetencijų ugdymas per žaidimą 

darželyje. Vaikystė ir ugdymas – 2015: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių 

rinkinys [Elektroninis išteklius, CD]. ISBN 9786094680748 p. 23-32. 

http://www.ikimokyklinis.lt/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/atnaujindami-edukacines-erdves-igyvendinome-vaiku-idejas/23724
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/atnaujindami-edukacines-erdves-igyvendinome-vaiku-idejas/23724


5. Ponelienė, R., Kovienė, S. (2015). Pirmoji ikimokyklinio ugdymo pedagogo praktika: 

studentų patirtys. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015: II-os tarptautinės mokslinės 

konferencijos pranešimų medžiaga = Studies in modern society 2015 : material of the 2nd 

international scientific conference, p. 101-107. 

6. Ražinskienė, E., Ponelienė, R. (2015). Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Vaikystė ir ugdymas – 2015 : mokslinės-praktinės 

konferencijos straipsnių rinkinys [Elektroninis išteklius, CD]. ISBN 9786094680748 p. 64-

74. 

7. Juodaitytė, A. J., Ponelienė, R. (2014). Educational conditions for (self-)development 

of children’s resistance to consumerism in the family. Wychowanie w Rodzinie. T 2(10). 

ISSN 2082-9019 p. 225-237. 

8. Ponelienė, R., Balčiūnas, S. (2014). TV advertising and children’s consumer culture. 

Problemy wczesnej edukacji = Issues in early education. 2014, No. 3(26). ISSN 1734-1582 

p. 39-52. 

9. Ponelienė, R. (2014). Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų) patirtys, ugdant 

vaikų atsparumą vartotojiškumui. Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos : tęstinis 

mokslo straipsnių leidinys. T 5 (I d.). ISBN 9789955209690 p. 150-164. 

10. Ponelienė R. (2014). Vaiko vaizdavimas TV reklamoje: stereotipų raiška. Children’s 

rights to non-discrimination : 2nd international crean conference, December 4&5, Vilnius, 

Lithuania : [agenda, concurrent workshops, presentations]. p. 17. 

11. Ponelienė R. (2013). Child’s image in Lithuanian commercials / Responsible adults in a 

child’s space. Warsaw: Polish OMEP Committee, ISBN 9788390160931 p. 96-112. 

12. Plaušinaitienė A., Ponelienė R., Šilėnienė B. (2012). Vaiko teisė būti apsaugotam nuo 

smurto / Švietimas ir ugdymas: metodologinių kontekstų kaita ir prakseologija : mokslo 

leidinys / ISBN 9786094301704 p. 230-249. 

13. Ponelienė R. (2012). Развитие детской сопротивляемости к потребительской 

культуре в условиях глобализаци / Демографическое развитие: вызовы глобализации 

(Седьмые Валентеевские чтения): материалы международной ко p. 108-111. 

14. Ponelienė R. (2012). Children’s Knowledge of Branding: Guidelines for Nurturing 

Resistance to Advertising / Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. 2012, 

No. 2(17) : Polityczne Konteksty Dzieciństwa = Political Contexts of Childhood. ISSN 1734-

1582 p. 109-115. 

15. Ponelienė R. (2012). Vaikų atsparumo vartotojiškai kultūrai ugdymo teorinių konstruktų 

pagrindimas postmodernizmo kontekste / Mokytojų ugdymas = Teacher Education : 

mokslo darbai. 2012, nr. 18(1). ISSN 1822-119X p. 30-46. 

16. Ponelienė R. (2012). Child’s Image in Lithuanian Commercials / Obraz dziecka w 

eklamine na Litwie / Konferencijos tezės leidinyje „Respect for Child: European OMEP 

Conference -2012“, Warsaw, 18-20 April 2012. Polish OMEP Committee. P 88-90. 

17. Ponelienė R. (2011). Vaikas reklamos auka ar vartotojiškos kultūros produktas: 

teorinio diskurso konceptualizavimas // Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 4 (33). 

18. Ponelienė R. (2010). Vaikų kritiško požiūrio į TV reklamą ugdymo(si) aktualumas: 

Lietuvos ir užsienio šalių patirtis // Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 4(29), p. 46–49. 

19. Ponelienė R., Graisienė R. (2010). Mokinių požiūris į vaiko teises ir pareigas 

mokykloje: žvalgomojo tyrimo duomenų analizė // Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai 

ir perspektyvos (IX tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2010 m. lapkričio 18 d. 

P 148–151. Šiauliai: ŠU leidykla. 

20. Ponelienė R., Simaitytė G. (2010), Internetinės grėsmės ir jų įveikimas: mokinių patirtis 

// Socialinis ugdymas V: smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose. P 68–75. Šiauliai: 

ŠU leidykla. 

21. Ponelienė R. (2008). Reklamos tipų, tikslų, poveikio vaikui, kaip vartotojui, teoriniai 

aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai, nr. 4 (20). P 203-207. 

22. Ponelienė R., Gumuliauskienė A. (2008). Vaiko įvaizdžio stereotipizavimas TV 

reklamoje elgesio ir emocinių ypatumų raiškos kontekste // Jaunųjų mokslininkų darbai. 

ISSN 1648-8776. 2008, nr. 4 (20). P 208-214. 

23. Ponelienė R., Gumuliauskienė A. (2008). Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo 

apraiškos meninėje veikloje // Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr. 1(17), p. 98-105. ISSN 1648-

8776. Prieiga per internetą: 

<http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?icid=865662>. 

 
 Švietėjiška, mokslo populiarinimo veikla 

▪ Ponelienė R. Geros mokyklos koncepcijos taikymas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Trys 
nykštukai“. Seminaras Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriams. 2018-05-
29, Šiauliai. 

▪ Bakanovienė, T , Burškaitienė, R., Jurevičienė, M., Masiliauskas, D., Masiliauskienė, E., 
Ponelienė R., Rūdytė, K., Smilgienė, J., Šapelytė, O., Tomėnienė, L. (2015). Edukacinių 

paslaugų šeimoms situacija ir poreikis Šiauliuose. Švietimo naujienos: informacinis leidinys. 
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