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Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Jolita MASEVIČIENĖ 

Adresas(-ai) Gedimino g. 10-1, LT-18124, Švenčionys 

Telefonas(-ai) +370 618 82769   

El. paštas(-ai) jolita.mas74@gmail.com 
  

Pilietybė Lietuvė 
  

Gimimo data 1974-08-12 
  

Lytis Moteris 
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2002 m. spalio mėn. - socialinė pedagogė Švenčionių PRC 

Profesija arba pareigos Socialinė pedagogė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės • Pagalba pedagogiškai apleistiems, patyrusiems  socialinę atskirtį, turintiems specialiųjų 
poreikių mokiniams.  Socialinės paramos mokiniams teikimas, turiningo laisvalaikio 
organizavimas. 

• Darbas su tėvų globos netekusiais, elgesio problemų turinčiais jaunuoliais: pagalba 
mokiniams  asmeninių vertybių,  poreikių, dabartinių ir ateities tikslų numatyme, planų 
sudaryme ir įgyvendinime. 

• Moksleivių bendrijos „Viltis“ veiklos kuravimas, projektų kūrimas ir vykdymas. 
 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Švenčionių profesinio rengimo centras, Liepų al. 2, Cirkliškio km., Švenčionių raj.   

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Mokymo įstaiga 
  

Išsilavinimas  

Datos 1992 m. rugsėjis – 1996 m. vasaris 

Kvalifikacija Medicinos felčerio 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Vertinti fizinę, socialinę ir psichikos sveikatą, planuoti ir organizuoti pirmąją pagalbą, dirbti sveikatos 
priežiūros specialistų komandoje, planuoti asmens ir (ar) bendruomenės sveikatos mokymo proceso 
etapus. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Utenos aukštesnioji medicinos mokykla 

 

 

Datos 2000 m. rugsėjis – 2005 m. birželis  

Kvalifikacija Socialinio darbo bakalauras 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Socialinė politika, socialinis darbas su šeima ir individais, žmogaus teisės , socialinis darbas su rizikos 
grupės, atskirtį patyrusiais žmonėmis. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Mykolo Romerio universitetas 

  

Datos 2004 m. rugsėjis – 2006 m. gruodis 

Kvalifikacija Mokytojo kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Pedagogika, psichologija, informacinės technologijos. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Šiaulių universitetas 



Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 

pateikimas žodžiu 
 

Rusų  C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

Vokiečių  B1 
Pažengęs  
vartotojas 

B1 
Pažengęs  
vartotojas 

B1 
Pažengęs  
vartotojas 

B1 
Pažengęs  
vartotojas 

A2 
Pradedantysis 

vartotojas 

Anglų  A1 
Pradedantysis 

vartotojas A1 
Pradedantysis 

vartotojas A1 
Pradedantysis 

vartotojas A1 
Pradedantysis 

vartotojas A1 
Pradedantysis 

vartotojas 

  

  

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai 
ir kompetencijos 

− ECDL pažymėjimas (išlaikyti 7 moduliai).  

  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) − B  ir C kategorijos nuo 1992 m.  

  

  

Priedai: Parengti ir vykdyti projektai: 
1. „Integrali globos namų auklėtinių ruošimo savarankiškam gyvenimui sistema“ – 

2010 m. ( socialinė darbuotoja). 
2. „Nori būti verslus – būk“ – 2012 m.(projekto vadovė). 
3. „Švenčionių profesinio rengimo centro MB „Viltis“ narių pilietiškumo ugdymas ir               
turiningo laisvalaikio praleidimas“ -2012 m.( projekto vadovė). 
4. „Tautos dvasios beieškant“ - 2013m. (projekto vykdytoja). 
5.  „Pilietinės visuomenės, jos sąmoningumo, bendruomeniškumo 
ugdymas Moksleivių bendrijos „Viltis“ narių tarpe“- 2013m. ( projekto vadovė). 
6. „2014-vaikų sveikatos metai“ – 2014 m.(projekto vadovė). 
7. „Garsiname Cirkliškio dvarą“ – 2015m.(projekto vykdytoja). 
 

 
 

 


