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Skaidra Vaicekauskienė

V.Krėvės pr. 91–48, 50366 Kaunas, Lietuva
8 685 26126
skaidra@itmc.lt

Nuo 2009 m. VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC)
Direktorė
Nuo 2010 m. Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Medijų technologijų katedra, Bakalaurų
darbų gynimo komisijos narė, lektorė
1985–1990 m.
Matematiko
Vilniaus universitetas Matematikos fakultetas
Taikomoji matematika

Darbo patirtis
2014-2015 m.

Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas. Lektorė

2010-2011 m.

Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas.
Lektorė

2002–2009 m.

VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras. Mokymo projektų ir leidybos vadovė

2002–2003 m.

Kauno Dailės institutas. Dėstytoja

2000–2002 m.

UAB Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra. Vyr. maketuotoja

1996–2004 m.

Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvių kalbos katedra, Žurnalistikos katedra. Dėstytojavalandininkė

1996–2004 m.

Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. Vyr. dizainerė-maketuotoja

1993–2001 m.

Kauno technologijos universitetas, Kompiuterinio mokymo centras. Dėstytoja

1990–1993 m.

TPMTI „Banga“. Inžinierė-programuotoja

Gimtoji kalba
Kita kalba(‐os)
Darbo
kompiuteriu
įgūdžiai

Lietuvių
Rusų, Anglų, Lenkų
Windows, MS Office, Joomla!, WordPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
GIMP, CorelDraw, MacOS
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Profesinės
kompetencijos

Adobe Certified Instructor in Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC. CC15; Adobe Certified Expert in
Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC. CC15. Adobe Certified Instructor in InDesign CS3, CS4, CS5, CC,
CC15; Adobe Certified Expert in InDesign CS2, CS3, CS4, CS5, CC, CC15.
Pedagoginių-psichologinių žinių pažymėjimas (PP Nr. 001551)

Ekspertinė veikla

SKVC ekspertų grupėje. Ekspertuojama VU Komunikacijos fakulteto magistro studijų programa
„Medijos ir skaitmeninė leidyba“, 2017 m.
Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytoje darbo grupėje, kuri tobulino pradinio ugdymo
informacinių technologijų bendrosios programos projektą ir parengė pagrindinio ugdymo
informacinių technologijų bendrosios programos atnaujinimo projektą, 2016 m.
Lietuvos atstovavimas Ukrainos kompiuterininkų sąjungos suvažiavime. Pranešimas
„Programavimo mokymas Lietuvos vidurinėje mokykloje“, 2015 m.

Narystė
profesinėse
organizacijose

- Lietuvos kompiuterininkų sąjunga.
- Kauno verslo vadovų klubo prezidentė.
- BNI Hanza prezidentė

Mokymo
projektų
vadovavimo,
koordinavimo
patirtis

Iniciatyvos Kaunui projektas „Pasimatuok profesiją – tinklalapių kūrėjas“, 14-19 metų stovykla
moksleiviams, 2021 m. vasara. Projekto vadovė, lektorė.
Projektas „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT diegimą, renginių, skirtų įsivertinimo įrankiui,
renginio organizavimo paslaugos“ Nr.09.2.1-ESFA-V-726-02-0001. Nacionalinė švietimo agentūra.
18 renginių Lietuvoje. 2020 m. Koordinatorė.
Projektas KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT N° 2019-1-LT01-KA204-060723-920510504
“Go-Digital: Increasing adult educators’ competencies to encourage female employment in the
digital sector of the labour market” 2019-2021 m. Projektų vadovė.
Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
SKAITMENINIO TURINIO KŪRIMO KONKURSO JAUNIMUI ORGANIZAVIMAS „Įjunk Kalėdas“ 2019–
2020 m. Asociacija „Langas į ateitį“, visos Lietuvos savivaldybės, 2000 dalyvių, Projekto vadovė.
Projektas „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą, kompetencijos tobulinimas“
(darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą mokyklose,
kompetencijos tobulinimo dokumentų komplekto (mokymų programos ir medžiagos) parengimas).
Nacionalinė švietimo agentūra, 2019-2020 m.
Projektas „PRAKTIKA SUMANIAI“ NR. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016, Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacija, Šiaulių, Kauno, Alytaus kolegijų, Socialinių mokslų Klaipėdoje ir Vilniuje kolegijos
studentams, 2018-2019 m. Projekto koordinatorė.
Projektas „TAVO PATIRTIS -TAVO GALIMYBES“ NR.08.3.2-ESFA-K-415-01-0202, Jaunimo
savanoriškos veiklos centras „Deineta”, 75 dalyviai, 2018 m. Mokymų vadovė.
Projektas „NAUJOS GALIMYBĖS“ NR. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135,, Asociacija „Teisėtvarka“, 75
dalyviai. 2018 m. Mokymų vadovė.
Projektas „LRSTA narių darbuotojų profesinių įgūdžių stiprinimas“ Lietuvos rinkos ir socialinių
tyrimų asociacija, Darbo IT programomis mokymai, 194 dalyviai, 2015 m. Projekto vadovė.
Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto kodas
VP1-2.2- Projektas ŠMM-10-V-02-016). Neformaliojo ugdymo veiklos „Interneto technologijos“ ir
„Kompiuterinė grafika“ įgyvendinimo paslaugos, tęstinis. 2015 m. Projekto vadovė.
Projektas „Nacionalinės spausdinimo ir kopijavimo paslaugų teikėjų asociacijos (Print Copy) narių
žmogiškųjų išteklių vystymas“, IT ir žmogiškųjų išteklių mokymo paslaugos, 465 dalyviai, 20142015 m. Projekto vadovė.
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Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto kodas
VP1-2.2- Projektas ŠMM-10-V-02-016). Neformaliojo ugdymo veiklos „Interneto technologijos“ ir
„Kompiuterinė grafika“ įgyvendinimo paslaugos. 2013-2014 m. Projekto vadovė.
Projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų
priemonių sukūrimas“, Informatikos metodologijos skyrius (VU, Matematikos ir informatikos
institutas). 2012-2014 m. Projekto vyriausioji specialistė, projekto specialistė.
Projektas „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui“ (VP1-1.1-SADM-07-K-01050) mokymų organizavimas Lietuvos probleminiuose ir neprobleminiuose regionuose, 453
dalyviai, 2013 m. Projektų vadovė.
„Kompleksinės konsultacinės paslaugos: šiuolaikiškų žmogiškųjų išteklių valdymo metodų įmonėje
taikymas“. VšĮ Technopolis, 2013 m. Projekto koordinatorė.
Projektas „Kompiuterinio raštingumo mokymų pagal E-Citizen programą organizavimas ir
vykdymas“. Nr. VP1-1.1-SADM-07-K-01-050. 9 šalies rajonuose pagal 20 akad. val. auditorinio ir 4
akad. val. trukmės nuotolinio mokymo programą. 2013 m. Projekto vadovė.
Projektas „Kompiuterinio raštingumo mokymai ir testavimai pagal e-Citizen, ECDL Start, ECDL
programas“. Nr. VP1-1-SADM-07-K-01-027. Jurbarko ir Šakių rajonuose apmokyti 715 projekto
dalyvių. 2011–2012 m. Projekto vadovė.
„Mokymų pagal ECDL, Kompiuterinės grafikos, Adobe Illustrator, 3D grafikos ir animacijos,
Macromedia Flash script programas organizavimas ir vykdymas“. BĮ UAB TEV, Vilnius. 2012 m.
Projekto vadovė, koordinatorė.
„Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kompiuterinio
raštingumo mokymo ir testavimo paslaugos departamento įstaigų darbuotojams 6 šalies
regionuose. Apmokyta 440 darbuotojų. 2009-2010 m. Projekto vadovė, koordinatorė.
„AB „Kauno grūdai“ įmonių grupės darbuotojų kompetencijų ugdymas, siekiant užtikrinti jų
prisitaikymą prie kintančių reikalavimų“ Nr. 197-ESF/2004/2.2.0-02-097/215-06KG-98

Dėstymo patirtis

Metodinė veikla

Parengti kursai:
„Maketavimas ir grafinis dizainas“ Basic / Advanced. „Tnklalapių kūrimas ir grafinis dizainas“.
„Kompiuterinė vektorinė grafika Adobe Illustrator“, „Kompiuterinė taškinė grafika Adobe
Photoshop“, „Maketavimas Adobe InDesign“, El. leidiniai ir interaktyvumas Adobe InDesign“ITMC
kursai
„Informacinės technologijos“ Kauno kolegija
„Reklama. Grafinis dizainas“, „Grafinis dizainas“, „Web dirbtuvės“, „Interneto svetainės“, „Turinio
valdymo svetainės“, „Adobe web dirbtuvės“. ITMC Kompiuterijos akademijos kursai moksleiviams
„Leidybos procesai“ VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas
„Informacinės ir komunikacinės technologijos (kompiuterinė grafika)“, VU Komunikacijos fakultetas
„Vaizdų apdorojimas“, „Maketavimas“. Kauno kolegija, Medijų technologijų katedra
Modulis „E. leidinių dizainas ir maketavimas. Priemonės ir įrankiai“ projekte „Lietuvos mokslo ir
studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, Kaunas, 2005-2007 m.
Viešos paskaitos:
- Vizualinė komunikacija: grafinio dizaino ir reklamos taikymo galimybės
- Zoom‘e apie zoom‘ą
- Inovacijų beieškant: reklama internete
- Grafinis dizainas – dalykas (ne)paprastas
- Kaip susikalbėti su grafikos dizaineriu
- Ar elektroniniai leidiniai pakeis spausdintus?
- Kaip patobulinti šventės nuotraukas?
- 7 gero leidinio taisyklės (Leidėjams ir maketuotojams)
- Kaip kūrybiškai naudoti maskavimą Photoshop programoje?
- Pagrindinės Photoshop retušavimo priemonės
- Corel DRAW subtilybės
- Tipografika. Ką gali šriftas?
- PDF failai su Adobe Acrobat DC
- Elektroninė leidyba
- Adobe Illustrator vs Corel Draw
V. Dagienė, T. Jevsikova, S.Vaicekauskienė „Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis“, pagal projektą
„Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių
sukūrimas“, kuris 2012-04-01–2014-09-30 buvo vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba
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informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K).
https://www.raštija.lt/lokalizavimas/kompiuteri%C5%B3-vartotoj%C5%B3-teminis%C5%BEodyn%C4%97lis/7489
V. Dagys, S.Vaicekauskienė. Informatikos ir informacinių technologijų papildomasis ugdymas:
vasaros stovyklų galimybės, Kompiuterininkų dienos – 2013, Vilnius, 2013
S. Vaicekauskienė. Rezultatas turi džiuginti ir kūrėjus, ir svetainės lankytojus arba Kokius atrankos
ir vertinimo metodus bei kriterijus reikėtų taikyti renkantis informacijos sklaidai muziejų
interneto leidiniuose reikalingas priemones, sudarant jų struktūrą, parenkant dizainą, viešajam
naudojimui skirtas paslaugas?, Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika, 2011 m.
S.Vaicekauskienė „Maketavimas Adobe InDesign CS3“, Kaunas, 2009
Parengta metodinė medžiaga:
„Maketavimas: Adobe InDesign“, ITMC 2016
„Kompiuterinė taškinė grafika Adobe Photoshop“, ITMC 2015
„Kompiuterinė vektorinė grafika CorelDraw“, ITMC 2014
„Projektų pristatymas: MS PowerPoint 2003“, ITMC 2004
C dalis „E. leidinių dizainas ir maketavimas. Priemonės ir įrankiai“ medžiagoje:
G.Jarašienė, V.Limanauskienė, S.Vaicekauskienė „Dokumentų rengimas ir maketavimas e. leidybai“.
Pagal šią medžiagą parengtas nuotolinio mokymosi kursas, KTU 2006
S.Vaicekauskienė, V.Valčiukas „Kompiuterinė grafika ir maketavimas“, ITMC 2007
Vertimas: David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey. Grafinio dizaino mokykla. Grafinio dizaino
teorija ir elektroninė leidyba. Vertėjai: S.Vaicekauskienė, R.Poškutė, A.Žandaris, 2010

Kiti pasiekimai

-

-

KPPAR 2014 m. ambasadorė.
Kasmetinio Respublikinio informatikos konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“
organizavimas. 2021 m. konkursas vyko 19-tą kartą. Kiekvienais metais dalyvauja per 100
Lietuvos mokyklų ir per 500 moksleivių.
Moksleivių mokomųjų bendrovių konkurso komisijos narė, įsteigta ITMC nominacija už
geriausią logotipą bei įvaizdį.
Nuolat skaitomos paskaitos ir organizuojami seminarai kompiuterinės grafikos bei leidybos
temomis mokytojams, marketingio specialistams, leidykloms, spaustuvėms ir visiems
besidomintiems.

Skaidra Vaicekauskienė

2022 m.
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