JOLANTA BERNOTAITIENĖ
Išsilavinimas
Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar
kvalifikacija
Panevėžio konservatorijos liaudies
instrumentų (kanklių) specialybė,
liaudies instrumentų orkestro/
folkloro ansamblio vadovo
kvalifikacija
ŠU muzikos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo
profesinė kvalifikacija
LMTA muzikos magistro
kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo
profesinė kvalifikacija

Studijų laikotarpis

Institucija

1989 - 1995

Panevėžio konservatorija (PK)

2000 - 2004

Šiaulių universitetas (ŠU)

2007 - 2009

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(LMTA)

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas

Studijų pakopa

Stebimoji praktika

bakalauro

magistro

Pedagoginė praktika
Muzikinio ugdymo IX -XII klasėse metodika

bakalauro
bakalauro

magistro

Profesinė patirtis
Institucija

Metai

Užimama pozicija/
pareigos

magistro

Darbo pobūdis

Kupiškio Alizavos vidurinė mokykla
Rokiškio raj. Pandėlio meninio lavinimom
centras kanklių specialybės mokytoja
Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla

1999 - 2000
1999 - 2000

Muzikos mokytoja
Kanklių spec. mokytoja

Pedagoginis
Pedagoginis

2000 - 2017

Pedagoginis

Kauno Šv Mato gimnazija
Kauno Rokų gimnazija

2011 - 2014
2014 - 2015

Lopšelis- darželis „ Gandriukas“

2016 - 2017

VDU MA dėstytoja

2010 – 2016

Muzikos mokytoja
metodininkė
Vaduojanti mokytoja
Muzikos mokytoja
metodininkė
Meninio ugdymo
pedagogė
Lektorė

Narystė profesinėse
organizacijose ir kita
meninė patirtis
(Dalyvavimas
organizacijose,
konkursų komisijose,
mokslinių žurnalų
redkolegijose,
ekspertinėje veikloje,

Pedagoginis
Pedagoginis
Pedagoginis
Pedagoginis

Mentoriavimas
seminare Kauno 2014 04 30 – Kauno miesto mokytojai,
miesto mokytojų konferencija “ pažyma iš KPKC už dalyvavimą
Sėkminga pamoka. Mokinių ir
mokytojų
įžvalgos
ir
vizijos“Sekciojos tema: „ Kitokia
pamoka raktas į sėkmingą
mokymąsį“.
VDU MA – vykdomų programų 2014 – 2016
studijų komiteto narė.

vesti meistriškumo
kursai, seminarai

Muzikinio ugdymo seminarai:
IX – X klasėms, XI – XII klasėms –
darbas su II kurso studentais.
Darbas su VDU MA I – III – IV
kurso
studentais,
pasirengimas
bendruomenės
renginiams.
Pedagoginės praktikos mentorius.
Dalyvauja
vertinant
IV kurso
studentų
muzikinės
praktikos
egzaminus,
įgyjant
muzikos
pedagogikos bakalauro kvalifikaciją.
Mokslinių
darbų
bakalauro
kvalifikacinio laipsnio darbų
vadovė.
„ Efektyvaus atrankos komisijos
darbas. 2014
Atrankos sistemos
naujovės. Vertinimo kriterijai
Patriotinės dainos ir eilėraščio
konkurso „Tėvyne, ar girdi?“
organizacinės grupės narė
Respublikinis vaikų ir jaunimo XII
projektas „ Mes pasaulis 2015 “
LRT filmavimas.
Projekto „Sniego miestas. Kodas
oranžinis“ veiklų organizavimo darbo
grupes narė
BMT – mokyklų tinklo projektas.
Interaktyvių pamokų kūrimas.
Integruoto projekto „Pamoka po
atviru
dangumi“
renginių
organizavimo darbo grupės narė

Integruoto gamtamokslinio projekto
„Nuo vadovėlio prie gamtos“ veiklų
organizavimo ir vedimo darbo grupės
pirmininkė/ narė

Darbas bendrojo lavinimo įstaigų
muzikos mokytojų metodiniame
būrelyje
Jaunučių chorų festivalio

2013/2014 – VDU MA
2010 – 2016 VDU MA – Kauno Simono
Daukanto progimnazijos bendradarbiavimo
sutartis
2010 – 2016 VDU MA – Kauno Simono
Daukanto progimnazijos bendradarbiavimo
sutartis
2010 – 2016 VDU MA
2014 – 2016
LM14/035

– LAMA

BPO NR.

Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2016-02-10 įsakymas Nr. V152
Diplomas už dalyvavimą projekte 2015 05
23
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2015-12-04 įsakymas Nr. V1556
2016 03 - mokyklos veiklos planas
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2015-10-05 įsakymas Nr. V1482
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2015-11-10 įsakymas Nr. V1578
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2016-01-25 įsakymas Nr. V129
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2016-02-29 įsakymas Nr. V173
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2016-03-23 įsakymas Nr. V1115
Kauno Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2016-04-29 įsakymas Nr. V1170
Kauno miesto savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus raštas
2016 10 10
Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjo

„Tau mano mamyte 2017“ darbo
grupės organizavimo narė
5-osios Lietuvos mokinių muzikos
olimpiados Kauno turo organizavimo
narė, komisijos vertinimo narė
KPKC – atvirų muzikos pamokų
organizavimas
1. „Muzika kine“ – 5a kl.
2. „Kelionė buriniu laivu“ – 3a kl.
3. „Smuiko istorija“ – 2akl.
4. „ Simfoninis orkestras“ – 7a kl.
Kauno miesto dainų šventės „Šaly
kelio jovaras stovėjo“ dalyvavimas
renginyje
Ritmikos
kūrybinės
užduoties
fragmentas pagal -„ Shrek - Fairytale
- Piano“
UPC muzikos pamokos filmavimas
„ Lietuvių kova už laisvę V.Klovos
operoje „ Pilėnai“
Reikšmingiausi
meniniai, moksliniai,
metodiniai nurodyti
daugiausiai10 pozicijų
(straipsniai,
koncertai, fondiniai
įrašai, kompaktinės
plokštelės, kūriniai,
kino ir televizijos
filmai, spektakliai,
meno projektai,
vaidmenys) ir jų
įvertinimas (padėkos)

Tarptautinė mokslinė konferencija:
Šiaurės rytų kolegija. „ Studijos
šiuolaikinėje
visuomenėje
2014“
Skaitytas pranešimas - „ Paauglių
konfliktinių
situacijų
sprendimo
metodai muzikos pamokoje“
Tarptautinė mokslinė - praktinė
konferencija „ Šiuolaikinio muzikos
mokytojo edukacinė veikla“
Skaitytas pranešimas“ Judesio reikšmė
dainavimo mokymo procesepradinėse
klasėse“
V – oji Tarptautinė mokslinė –
praktinė
konferencija
„
Sistemotorinės profesinio rengimo
kaitos dimensijos. Žmogaus darnos
ugdymo siekis profesinio rengimo
programose“Skaitytas pranešimas “ Dainavimo
tobulinimas penktose klasėse bendrojo
lavinimo mokykloje”
IX tarptautinė mokslinė konferencija
„ Mokytojų rengimas XXI amžiuje:
pokyčiai ir perspektyvos“.

įsakymas
 Nr. 35 - 464
Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjo
įsakymas
 Nr. 35 - 525

KPKC centro pažyma

Simono Daukanto progimnazijos 2017
birželio mėnesio renginių planas
https://www.youtube.com/watch?
v=dk7BA2uh2016 10 25_Kk&feature=youtu.be

Simono Daukanto progimnazijos
2017
gegužės mėnesio renginių planas - 2017 05
10

Skaitytas pranešimas tarptautinėje
konferencijoje 2014 02 21 – Šiaurės Rytų
kolegija.

Skaitytas
pranešimas
tarptautinėje
mokslinėje - praktinėje konferencijoje
2014 04 10 – 11 LEU pažymėjimo NR. 099

Skaitytas
pranešimas
tarptautinėje
mokslinėje praktinėje konferencijoje 2014
11 27 pažymėjimo Nr.– TK–122

Skaitytas pranešimas
„Muzikantų karjeros galimybės
rinkoje“.
ŠU Edukologijos fakultetas
Nr. EDIP-971
2015 11 27
Publikacija: Didaktika-Mokykla - http://www.didaktika.leu.lt/
https://sodas.ugdome.lt/metodiniaiVisuomenė: Straipsnis-

darbo

„ Judesio reikšmė dainavimo mokymo
procese pradinėse klasėse“ LEU
Muzikos
mokytojų
asociacijos
parengtas publikacijų rinkinys apie
įsivertinimo
metodus
muzikos
pamokoje.
Įsivertinimo metodas “ Žvaigždė”
Konferncija – seminaras “ Kūrybiškas
mokytojas – kūrybiški mokiniai
skaitytas pranešimas “ Pradinių klasių
mokinių
įsivertinimas
muzikos
pamokoje”
Parengtas
kūrybiškumo
metodo
aprašas: mąstymo žemėlapis muzikos
klausymo
veiksenoje:
“Mąstyk,
klausyk , kurk”
Tarptautinio festivalio – konkurso „
Baltumo šventė 2016“ vertinimo
komisijos narė.
Metų mokytojo apdovanojimas

dokumentai/perziura/3611 2015 10
Elektroninė leidinio publikacija meninio
ugdymo mokytojams2015 12 - KU, muzikos
mokytojų asociacijos publikacija
Skaitytas pranešimas šalies meninio ugdymo
mokytojams KU – pažymėjimo Nr. 10
2016 - 11 – 10 - 11 LMMA
2016 - 11 – elektroninis leidinys meninio
ugdymo mokytojams
LMMA
Organizatorių diplomas už dalyvavimą
vertinimo komisijoje 2016 01 16

Kauno miesto mero 201510 08 padėka už
kūrybingą darbą
Baltijos šalių vaikų ir jaunimo III vietos laimėtojai, diplomas už
populiariosios
muzikos
atlikėjų dalyvavimą 2014 02
konkursas „Dainuok, žiemužėle 2014
Konkursas skirtas vasario 16 – osios I vietos diplomas 2016 02 12 - mokyklos
minėjimui „ Tėvyne, ar girdi“
veiklos planas
Respublikinė džiazo dainų šventė Diplomas už dalyvavimą džiazo dainų
Klaipėdoje „ Jaunoji Džiazo banga šventėje 2013 06 02
2013“.
Republikinė džazo dainų šventė
Diplomas už dalyvavimą džiazo dainų
„Jaunoji džiazo banga 2015“
šventėje 2015 06 06 – 07
Mokinių paruošimas V – ajam jaunųjų GRAND PRIX diplomas už dalyvavimą
talentų respublikiniame konkursui
konkurse - 2014 04- 12
„SKAMBĖK DZŪKIJA“ 2014
Respublikinis VII – asis jaunųjų
talentų konkursas
„Skambėk,
Dzūkija“
I vietos diplomas 2016 04 23
Kauno miesto mokyklų konkursas III vietos laimėtojai – 2014 04 26
„Talentų šou“- Atžalyno vidurinė
mokykla“
Kauno miesto dienų gimtadienis
Diplomas už dalyvavimą festivalyje “ Tau
Festivalio „Tau, mano mamyte 2014“ mano mamyte 2014” 2014 05 20
koncertas
Kauno miesto dienų gimtadienis
Diplomas už dalyvavimą festivalyje “ Tau
Festivalio „Tau, mano mamyte 2015“ mano mamyte 2014” 2014 05 16
koncertas
Kauno miesto
vidurinių mokyklū III vietos diplomas
mokyklų
anglų
kalbos
dainos
konkursas „ Sing Along 2014 “
Lietuvos
respublikinis
chorų II laipsnio diplomas, dalyvavo choras
konkursas – festivalis „Mes Lietuvos konkurse.

Užsienio
kalbų
mokėjimo
lygis
Anglų k.
Rusų k.

vaikai“

Diplomas už dalyvavimą chorų festivalyuje

Lietuvos respublikinis chorų festivalis
“Mes Lietuvos vaikai 2014”
Respublikinė Klaipėdos Vakarų krašto
dainų šventė 2016
Respublikinė dainų šventė „Tu
mums viena 2016“ Vilnius
I Tarptautinis festivalis – konkursas
„Rising Star“, Elektrėnai
Populiariosios vokalinės muzikos
festivalis „Rasos lašeliai“ filmavimas
LRT

2016 06 12 – diplomas už dalyvavimą dainų
šventėje

Supratimas
Klausymas
Skaitymas

A2
C2

Pradedantis
B1
vartotojas
Įgudęs
vartotojas

C2

2016 07 06 – 08 – diplomas už dalyvavimą
respublikinėje dainų šventėje
I vietos diplomas 2016 03 23
Dalyvavimas LRT filmavime, Marijampolė

Kalbėjimas
Bendravimas
Informacijos
žodžiu
pateikimas žodžiu

Rašymas

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

A2

Pradedantis
vartotojas

A2

Pradedantis
vartotojas

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

