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KOMPETENCIJA:










Švietimo įstaigų strateginių dokumentų rengimas.
Lietuvos Mokyklos bibliotekų koncepciją bendraautorius.
Vadovėlių, mokymo programų, mokymo priemonių ekspertinis vertinimas.
Vadovėlių, mokymo priemonių, ugdymo programų ir kitos metodinės medžiagos rengimas
(informacinių technologijų taikymas įvairų dalykų pamokose; informacinių technologijų mokymas).
Paskaitos, seminarai, konsultacijos šalies ir regiono mokytojams (aktyvių mokymosi metodų taikymas
ugdyme; informacinių technologijų taikymas įvairių dalykų pamokose; IT mokymo metodika; IT naujų
vadovėlių pristatymas; kompiuterinio raštingumo kursai, dėstymas Apple kursuose).
Intraneto, ekstraneto technologijų, WebQuest, BIG6 metodų taikymo Lietuvos mokyklose vienas iš
pradininkų. Paruošta metodinė medžiaga saugoma ŠMM duomenų bazėse.
Lietuvos pedagogų IT kvalifikacijos tobulinimo programų parengimas bei jų įgyvendinimas.
Dalyvavimas rengiant ir vadovaujant darbo grupei bei diegiant Pedagogų ir mokyklų bibliotekininkų
kompiuterinio raštingumo standartą.
Darbas kompiuteriu, ECDL pažymėjimas (visi 7 moduliai), virš 40 pažymėjimų apie baigtus IT
taikymo ir kitų sričių kvalifikacijos kursus.

DARBO PATIRTIS:

2021–dabar

DigComp Community of Practice (DigComp CoP) bendruomenės, kuriančios Europos
Komisijos skaitmeninės kompetencijos naujos DigCom 2.2 versijos projektą narys.

1998–2014

European Schools Project Association (ESP), Lietuvos projektų koordinatorius

1995–2014

Kompiuterinio raštingumo kursų pagal ECDL ir Pedagogų kompiuterinio raštingumo bei
edukologinės dalies standarto programas dėstytojas

1993–2010

Švietimo ir mokslo ministerijos Informatikos ekspertų komisijos narys, mokymo priemonių
ekspertas

1991–2020

Šilutės rajono savivaldybės Informatikos ir kompiuterizavimo skyriaus/poskyrio vedėjas,
Šilutės 4-os vid. mokyklos informatikos mokytojas (iki 2005 m.)

1986–1991

Kauno kardiologijos instituto Klaipėdos klinikų Procesų automatizavimo skyriaus
programavimo biuro vedėjas

1986–1992

Lietuvos dailės muziejaus padalinys „Klaipėdos laikrodžių muziejus“ – mokslinis
bendradarbis, informacinės sistemos kūrėjas

1978–1986

Lietuvos Centrinės statistikos valdybos Šilutės rajono skaičiavimo centras, ESM
eksploatacijos ir programavimo skyriaus vedėjas

1976–1978

Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio
tyrimo institutas prie Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto, jaunesnysis mokslinis
bendradarbis

DALYVAVIMAS VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE:
1989 –

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) signataras, narys, nuo 1989 m.

2020

Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos LinMa narys, Revizijos komisijos narys

1995–2019

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Informacinės visuomenės plėtros komiteto
(IVPK) narys

1993 – dabar Rotary international Šilutės Rotary klubo narys, buvęs klubo prezidentas (Member
classification – Computer science)
2009 –2019

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo pirmininkas

1994-2006

Lietuvos – Danijos draugijos Šilutės skyriaus pirmininkas
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