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Agnė Burkauskaitė 

E-mail: agnieskab@gmail.com 

 

 

Gyvenimo aprašymas (CV) 
 

 

 

IŠSILAVINIMAS  

1992 – 2004 Baisogalos vidurinė mokykla  

2004 - 2006 Vytauto Didžiojo Universitetas – bakalauro studijos – 

specialybė: sociologija, psichologija (psichologija, socialinės teorijos, socialiniai santykiai, 

filosofija, anglų kalba, informatika).  

2006 - 2008 Vytauto Didžiojo Universitetas – bakalauro studijos – 

specialybė: psichologija (socialinė psichologija, bendravimo psichologija, pedagoginė 

psichologija ir kt.).  

Bakalauro darbo tema: Perfekcionizmo ir suvokiamų tėvų auklėjimo 

stiliaus sąsajos vėlyvojoje paauglystėje, įvertinimas: 8 (dešimtbalėje skalėje). 

Kursinis darbas:  Polinkio į įkyrumus ir šeimos auklėjimo ypatumų 

sąsajos, įvertinimas: 10. 

2008 – 2011 Vytauto Didžiojo Universitetas – magistro studijos – 

specialybė: sveikatos psichologija (sveikatos psichologija, konsultavimo psichologija ir kt.).  

Kursiniai darbai: Savižudiško elgesio tendencijų ir paauglių 

psichosocialinių sunkumų sąsajos (įvertinimas 9), Paauglių suicidinio elgesio ir miego 

kokybės sąsajos (įvertinimas 8). 

Magistro darbo tema: Paauglių polinkio savižudybei sąsajos su 

nerimastingumu, pablogėjusia nuotaika ir miego kokybe, įvertinimas: 9 (dešimtbalėje 

skalėje). 

Nuo 2011–04–01 Lietuvos psichologų sąjungos narė.  

2016-12-14 suteiktas sveikatos specialisto spaudas. 

2018-12-14 suteikta antroji psichologo kvalifikacinė kategorija. 

STANDARTIZUOTŲ METODIKŲ BAIGIMO KURSAI 

2012 m. sausio – balandžio mėn. (6 kr.) neformaliųjų studijų 

kursai dirbti su WISC-III (Wechslerio intelekto skalė vaikams – trečias leidimas) ir 

WASI (Wechslerio trumpoji intelekto skalė). 
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2012-06-22 mokymai (8 val.) „Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA 

klausimynų (CBCL/18, TRF6/18, YSR11/18) naudojimas“. 

2012 11 29-30 mokymai (32 val.) įgyta darbo su NEO PI-R, NEO-

FFI ir LPIK metodikomis kompetencija. 

   2012 m. rugsėjo – sausio mėn. (50 val.) „Gabių vaikų atpažinimas: 

standartizuotų BIS-HB ir TCT-DP testų taikymas“. 

   2013 m. vasario – balandžio mėn. (6 kr.) neformaliųjų studijų 

kursai dirbti su WAIS-III (Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė – trečias leidimas). 

2013 m. spalis – 2014 m. birželis (4 kr.; 32 ak. val.) „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų intelekto įvertinimo skalės (WPPSI-IV) taikymas“. 

 

MOKYMAI 

   2015 – 2016 mokymai „Pykčio kontroliavimo intervencijų taikymas 

mokykloje”.    

   2017 mokymai (16 valandų) „Efektyvios tėvystės programos vadovų 

mokymai“ 

   2018 mokymai (16 valandų) „Savižudybių intervencijos įgūdžių 

mokymai (ASIST)“. 

   2018 mokymai (4 valandų) „Pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų 

mokymai (SafeTalk)“.  

 

DARBO PATIRTIS 

2003 – 2004 Baisogalos vidurinė mokykla, klasių priežiūra ir valymas.   

Nuo 2008 iki dabar Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, 

psichologė.  

Nuo 2009-09-02 iki 2010-01-29 Lietuvos reabilitacinis profesinio 

rengimo centras, psichologė.  

   Nuo 2011-04-04 iki 2011-05-09 Statistikos departamento prie LR 

Vyriausybės Šiaulių teritorinė statistikos valdyba, specialistė (surašinėtoja; gyventojų ir būstų 

surašymo darbams Radviliškio raj.) 

Nuo 2013-04-04 iki 2014-11-01 Radviliškio rajono savivaldybės 

Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba, psichologė. 

Nuo 2014 iki dabar Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio 

gimnazija, ugdymo karjerai koordinatorė.  
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Nuo 2016-06-27 iki 2016-10-20 UAB „Eurointegracijos projektai“, 

apklausų atlikėja. 

Nuo 2016-09-08 iki 2018-02-23 UAB „Inlinen“, psichologė. 

Nuo 2017-01-16 iki dabar VŠĮ Raseinių psichikos sveikatos centras, 

medicinos psichologė 

Nuo 2018-07-02 iki dabar VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras, psichologė  

 

METODINĖ VEIKLA 

   2011–11 organizuota respublikinė konferencija „Šeima – vaiko 

gyvenimo pamatas“ ir skaitytas pranešimas „Auklėjimo šeimoje esmės supratimas. Tėvų 

auklėjimo stiliai“.  

   2014-06 parengtas ir pristatytas 6 val. seminaras pedagogams „Gabių 

mokinių atpažinimas ir ugdymo galimybės“. 

   2014-06 parengtas ir pristatytas 6 val. seminaras pedagogams „Gabių 

mokinių atpažinimas ir ugdymo galimybės“. 

2015-04 mokymų rengimas ir lektoriavimas tema „Gabių ir talentingų 

vaikų ugdymas“. 

   2015-05 skaitytas pranešimas „Paauglių polinkio savižudybei sąsajos 

su nerimastingumu, pablogėjusia nuotaika ir miego kokybe“  Lietuvos psichologų kongrese 

(bendraautorė VDU SMF Teorinės psichologijos katedros doc. dr. L. Šinakriova). 

   2015-10 organizuota respublikinė konferencija „Vaikų psichikos 

sveikata – pažinkime ir padėkime“ ir skaitytas pranešimas „Paauglių polinkio savižudybei 

sąsajos su nerimastingumu, pablogėjusia nuotaika ir miego kokybe“. 

2017-05 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Savižudybė: 

atpažinimas, reagavimas“. 

2017-10 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Pirminė pagalba 

savižudybės atveju“. 

2017-12 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Pirminė pagalba 

savižudybės atveju“. 

 

   2018-02 organizuota 6 ak. val. konferencija „Psichologija pamokoje“ 

ir skaitytas pranešimas „Viena pamoka – skirtingi požiūriai“. 

   2018-03 parengtas ir pristatytas 16 val. seminaras „Savižudybių 

intervencijos metodai ir jų taikymas“. 
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2018-03 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Savižudybė: 

atpažinimas, reagavimas“. 

   2018-04 inicijuota, organizuota respublikinė konferencija 

„Savižudybė“ išgirskime, padėkime, išgelbėjime“, parengtas ir skaitytas pranešimas 

„Paauglių polinkio į savižudybę sąsajos su emocine būkle ir miego kokybe“. 

   2018-04 parengtas ir pristatytas 16 val. seminaras „Savižudybių 

intervencijos metodai ir jų taikymas“. 

   2018-10 parengtas ir pristatytas 16 val. seminaras „Savižudybių 

intervencijos metodai ir jų taikymas“. 

   2019-02 parengtas ir pristatytas 16 val. seminaras „Savižudybių 

intervencijos metodai ir jų taikymas“. 

   2019-05 parengtas ir pristatytas 16 val. seminaras „Savižudybių 

intervencijos metodai ir jų taikymas“. 

   2019-08 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Pozityvaus 

mikroklimato kūrimas“. 

   2019-10 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Pozityvaus 

mikroklimato kūrimas“. 

   2019-11 parengtas ir pristatytas 4 val. seminaras „Netinkamo mokinių 

elgesio valdymo būdai“. 

   2020-08 vesti mokymai socialiniams darbuotojams 16 akad. val. 

BENDRAVIMO IŠŠŪKIAI SU ASMENIMIS, TURINČIAIS INTELEKTO IR PSICHIKOS 

NEGALIĄ: KAIP IŠVENGTI KONFLIKTŲ.  

  

UŽSIĖMIMAI  

Knygos, psichologija, gyvūnai, savanorystė. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija (nuosavas automobilis, 

aktyviai vairuoju 13 metų). 

Kalbos:  

Kalba Skaityti Rašyti Kalbėti Suprasti 

Lietuvių Gimtoji Gimtoji Gimtoji Gimtoji 

Vokiečių Gerai  Vidutiniškai Vidutiniškai Vidutiniškai 

Anglų Gerai  Gerai  Gerai  Gerai  
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Lotynų Vidutiniškai  Pagrindai  Pagrindai Pagrindai 

 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai: MS Windows, MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint irk t.), Outlook Express, Internetas (laisvai). 

Esu komunikabili, kruopšti, nevengianti naujovių ir prie jų 

prisitaikanti, atsakinga, linksma, tvirto charakterio. Gebu dirbti komandoje. Turiu renginių 

organizavimo įgūdžių.  

Domėjimosi sritys: psichoanalizė, suicidiologija, stresas, smurtas, 

gabūs vaikai. 

Rengiu ir vedu seminarus, mokymus, paskaitas. 

 
 

 

 

Agnė Burkauskaitė 

 


