GYVENIMO APRAŠYMAS

RASA NORVILIENĖ
Adresas: Pamario g. 10-7, Neringa
Mob. tel.: +370 688 11781
El. paštas: norviliene.rasa@gmail.com
ASMENINĖ INFORMACIJA
Gimiau 1976-02-07,Vilniuje
Ištekėjusi, vyras Vaidas, auginu 3 vaikus: sūnų Ąžuolą, dukras Eglę ir Saulę.

IŠSILAVINIMAS
1986-09-01
1994-06-01
1994-09-01
1999-02-17
1999-09-01
2001-06-21

M.K.Čiurlionio menų mokykla, baleto skyrius
Klaipėdos Universitetas, aukštojo mokslo diplomas-choreografo pedagogo
ir etikos mokytojo kvalifikacija
Klaipėdos Universitetas, teatrologijos magistro laipsnis

GEBĖJIMAI
▪ Pranašumai: 29 metai choreografės patirtis, 20 metų pedagoginio darbo stažo, choreografijos
mokytoja ekspertė , „Aukso paukštės“ nominantė, daugelio konkursų dalyvė
ir laureatė. Asociacijos „Nidos kalnapušė“ steigėja. Renginių organizavimo,
tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo projektuose, vadybinio darbo
patirtis ir kt.
▪ Kompiuterinės žinios: MS Office, WindowsXP, Internetas (laisvai), Outlook Express,
PowerPoint, MS Access.
 Vairuotojo pažymėjimas: B, patirtis nuo 1997m.


Asmeninės savybės: Turiu didelę pedagoginę patirtį su suaugusiais ir vaikais, esu
iniciatyvi, kūrybinga, siekiu užsibrėžto tikslo, puikiai bendrauju , nuolat domiuosi
naujovėmis. Sugebu savarankiškai planuoti darbus ir organizuoti jų įgyvendinimą,
orientuotis netikėtose situacijose, moku išklausyti žmogų. Nebijau priimti gyvenimo duotus
iššūkius ir visada dirbu su šypsena.



Kalbos: lietuvių kalba (gimtoji),rusų kalba (gerai), anglų, prancūzų kalba (patenkinamai)

DARBO PATIRTIS

1994-09-01
1997-09-27
1997-09-27

Klaipėdos muzikinis teatras, baleto šokėja, pedagogė
Neringos meno mokykla , choreografijos mokytoja

Neringos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, choreografė,
tautinių šokių grupės „Kalnapušė“ vadovė
Kultūros, sporto ir visuomeninės veiklos asociacija „Nidos kalnapušė“ ,
2008-01-01
steigėja, kultūrinių projektų vadybininkė visuomeniniais pagrindais
2009-09-01-2009-11-23 L.e.direktorės pareigas Neringos meno mokykloje
2002-10-01

Nuo 2011m.

Neringos meno mokyklos direktorė
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KŪRYBINAI DARBAI, PASIEKIMAI
1999m.
1999- 2011m.

Laimėjimai
2003-2011 m.

2010- 2014 m.
2005- 2013 m.
2012 m.
2014 m.
2002- 2014 m.

2003-2015 m.

Diplominis darbas-koncertas „Nuo raganų kalno...“
Sukurta 30 kūrybinių choreografinių kompozicijų. Šokis „Stinta- pūkis“
pripažintas geriausiu šokiu – I kategorija
Su vyresniųjų liaudiškų šokių grupe „Kalnapušė“ laimėtas laureato vardas
konkurse „Pora už poros“ 2005m., I vieta konkurse „Pora už poros“ 2009 m.,
2013 m., sambūryje „Iš aplinkui“-II vieta
2005 m. pripažinta geriausia šokių vadove Lietuvoje.
Auklėtiniai – folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė“ laimėtojai, įvairių
respublikinių festivalių,koncertų, dainų švenčių dalyviai.
2011m. suteiktas Neringos savivaldybės garbės ženklas.
Tarptautinio kultūrinio-edukacinio projekto „Šokanti Neringa“ sumanytoja,
projekto vadovė.
Respublikinių choreografų kursų Nidoje koordinatorė, lektorė.
Moksleivių dainų šventės baletmeisterė, šiai šventei sukūriau šokius ir
pritaikiau kompozicijas aikštei „Vaikai vaikai vanagai...“ ir „Skrido šarka“.
Lietuvos moksleivių dalės olimpiados Neringoje organizatorė
Suorganizavau šokių grupių koncertines keliones į užsienį – Rusija,
Vokietija, Austrija, Vengrija, Italija, Latvija, Rusija, JAV, Kroatija, Pietų
Korėja ir kt.
Nuo 2003m. su Neringos meno mokyklos mokiniais ir „Kalnapušės“
šokėjais dalyvauju pasaulio lietuvių bei moksleivių dainų šventėse : 2003 m.,
2007 m., 2009 m., 2012 m., 2014 m. Šiuo metu mokiniai ruošiasi dalyvauti
2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje, esu šios šventė koordinatorė
Neringos savivaldybėje.

