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Esu žingeidus, atviras, tolerantiškas bei asmeninio tobulėjimo siekiantis
žmogus. Laisvą laiką skiriu savanorystei, mėgstu aktyvų laisvalaikį, kūrybą.
Šiuo metu studijuoju pradinio ugdymo pedagogiką, tad savo ateitį noriu sieti
su jaunų žmonių ugdymu ir visapusiško jų tobulėjimo bei asmeninio augimo
galimybių kūrimu.

Vytauto Didžiojo universitetas

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGIKA
IR ANKSTYVASIS UŽSIENIO KALBOS
MOKYMAS, BAKALAURAS

2022.09.01 - DABAR

APIE MANE

KALBOS

IŠSILAVINIMAS

2 0 0 3 - 0 8 - 2 6  ( 1 9  m . )
KOTRYNA MARKEVIČIŪTĖ

VIDINIŲ RYŠIŲ KOMITETO NARĖ | LJS „ŽINGSNIS”
ADMINISTRACIJA
2021.10.01 - 2022.10.14

Komandos veiklos organizavimas.
Sklandaus skyriaus darbo užtvirtinimas.
Archyvų ir dokumentų tvarkymas. 
Skyriaus narių nuomonės atstovavimas.

KOORDINATORĖ | LJS „ŽINGSNIS” KAUNO SKYRIUS
2020.11.25 - 2022.02.16

Veiklų jaunimui apie psichikos sutrikimus vedimas.
Komunikavimas su mokyklomis. 

SAVANORĖ | "MIND THE MIND - TO COMBAT THE STIGMA
OF MENTAL DISORDERS", LiPSA
2022.10.29 - DABAR

Kauno Maironio universitetinė gimnazija
VIDURINIS IŠSILAVINIMAS

2018.09 - 2022.07

KITA PATIRTIS

Tarpdisciplininė itin gabių mokinių ugdymo programa | Kauno miesto savivaldybė
2019.09 - 2020.03

Sklandžios vidinės komunikacijos užtikrinimas.
Bendravimas su organizacijos skyriais.
Skyrių koordinatorių konsultavimas.

Mokymų vedėja | LJS „Žingsnis” 2020.09 - 2022.05

"Train New Trainers" mokymų vedimas | LJS „Žingsnis”2021.08

Pedagogo asistento praktika | „Erudito” licėjus 2023.01.09 - 2023.02.10

Komandos veiklos organizavimas.
Socialinių tinklų administravimas.
Socialinių tinklų įrašų kūrimas.
Komunikacija su renginių dalyviais

RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETO KOORDINATORĖ| LJS
„ŽINGSNIS” KAUNO SKYRIUS
2020.06.05 - 2020.11.25

Organizacijos narių kompetencijų vertinimas.
Organizacijos narių kompetencijų ugdymo užtikrinimas.

KOMPETENCIJŲ SPECIALISTĖ | LJS „ŽINGSNIS”
2022.10.15 - DABAR

ĮGŪDŽIAI

Viešasis kalbėjimas
Lyderystė
Sklandi komunikacija
Darbas komandoje
Laiko planavimas
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Kandidatės į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Valdybos nario poziciją  

Kotrynos Markevičiūtės 

MOTYVACINIS LAIŠKAS  

2023 m. sausio 27 d. 

 

Esu Kotryna Markevičiūtė - kandidatė į Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ (toliau – 

Žingsnis) valdybą. Per keletą metų organizacijoje, vedama motyvacijos ir nuoširdaus rūpesčio 

jaunimo ugdymu, sukaupiau nemažai patirties, kuri atvedė mane iki pasiryžimo kandidatuoti į 

valdybos narės pareigas, kad galėčiau prisidėti prie visapusiško Žingsnio auginimo.  

Savo kelią organizacijoje pradėjau beveik prieš ketverius metus. Praėjus pirmiesiems 

metams, paskatinta tuometinės komiteto koordinatorės, pradėjau koordinuoti Kauno skyriaus 

Ryšių su visuomene komitetą ir pajaučiau, jog šios pareigos mane motyvuoja dar labiau įsitraukti 

į organizacijos veiklas. Matydama platesnį Žingsnio vaizdą, vis labiau įsitraukiau į nacionalines 

veiklas - aktyviai dalyvavau renginiuose, prisijungiau prie mokymų vedėjų gretų, mezgiau ryšius 

su įvairiais nariais. Po kelių mėnesių komiteto koordinavimo, pasinaudojau proga užimti skyriaus 

koordinatorės pareigas, kuriose išbuvau daugiau nei metus. Tie metai buvo kupini dar daugiau 

atradimų - įsitraukiau į koordinatorių tinklo bendravimą, atstovavau skyrių renginiuose, vasarą 

vedžiau mokymų vedėjų mokymus, kartu su skyriumi ieškojau būdų prisidėti prie Žingsnio misijos 

įgyvendinimo. Dar koordinuodama Kauno skyrių prisijungiau prie administracijos Vidinių ryšių 

komiteto, kur turėjau progą bendrauti su skyrių koordinatoriais, taip prisidėdama prie sklandaus 

visos organizacijos veikimo. Pradėjusi savo veiklą administracijoje, kartu su valdyba aplankiau 

beveik visus tuometinius organizacijos skyrius, kas padėjo man dar geriau suprasti juose 

egzistuojančias problemas bei ieškoti joms sprendimų. Metai administracijoje leido man suvokti, 

kad iš tikrųjų sugebu prisidėti prie organizacijos augimo ir daryti įtaką jos nariams bei veiklų 

dalyviams.  

Šiuo metu užimdama kompetencijų specialistės pareigas, turiu galimybę kurti kompetencijų 

ugdymo sistemą, taip pat prisidedu ir prie šių metų veiklos plano kūrimo ir jaučiu, jog man gera ir 

svarbu prisidėti prie organizacijos tobulinimo bei auginimo tam, kad galėtume kurti blaivią vaikų 

ir jaunimo bendruomenę. Visad jaučiau susidomėjimą Žingsnio gyvenimu ir aktyviai stebėjau 

įvairių komandų veiklas, tad manau, jog turimas platus kontekstas padėtų man efektyviai įsitraukti 

į valdybos veiklą. Taip pat šiuo metu studijuoju pradinio ugdymo pedagogiką, tad tikiu, jog mano 

polinkis į jauno žmogaus ugdymą būtų naudingas priimant sprendimus, kuriais siekiame daryti 

įtaką jaunimui. Iš kitos pusės - valdybos pozicijoje įgyta patirtis padėtų man ugdytis 

kompetencijas, kurias galėčiau panaudoti ir prisidėdama prie švietimo sistemos tobulinimo. 

mailto:info@zingsnis.lt
http://www.zingsnis.lt/
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Aktyviai stebėdama Žingsnyje vykstančius procesus, jaučiu, kaip stipriai augame. Ypač 

perėję į nacionalinės organizacijos modelį ir nusprendę siekti savo veiklų kokybės, kad pavyktų 

daryti realų poveikį jaunimui. Kuriame puikią bendravimo kultūrą, ypač smagu ją stebėti Slack’e, 

vis labiau siekiame įtvirtinti savo vertybes tiek bendraudami, tiek kurdami išorines veiklas ar 

atlikdami kitus darbus. Žinoma, pastebiu ir tai, jog dar turime kur augti. Artėjantys mėnesiai atneš 

išbandymų, siekiant įtvirtinti produktų veiklas bei turėti pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad 

galėtume plėstis ir palaikyti veiklų kokybę. Jaučiu nuoširdų rūpestį organizacija bei jos nariais ir 

norą prisidėti prie laukiančių iššūkių sprendimo. Tikiu, kad mano sukaupta patirtis, turima 

motyvacija bei asmeninės savybės leistų man tai daryti būnant valdybos komandoje. 

Žingsnis su manimi buvo viename iš svarbiausių mano gyvenimo etapų - ši organizacija 

mane lydi nuo pat gimnazijos pradžios, kuomet, man dar to pilnai nesuvokiant, stipriai formavosi 

mano asmenybė. Šiuo metu Žingsnis yra tame svarbiame augimo etape. Todėl dabar aš noriu būti 

šalia taip, kaip jis buvo su manimi. Žinau, kad visą šį rūpestį galėčiau išreikšti ir būdama bet 

kokioje organizacijos rolėje, tačiau jaučiu, jog šiuo metu noriu tai daryti priklausydama valdybos 

komandai. O svarbiausia tai, jog būdama kartu su Žingsniu, galėsiu būti ir kartu su jaunais 

žmonėmis, kurie šiuo metu taip pat ieško savęs tame svarbiame gyvenimo etape. Aš pasitikiu 

savimi ir mūsų organizacijos tikslais, tad tikiuosi pasitikėjimo ir iš jūsų. Tikiu, kad mano nuoširdus 

rūpestis gali būti puikus ramstis Žingsniui, kuriant blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę. 

 

 

 

Kotryna Markevičiūtė  
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