Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūratė Kleopatra Daktaraitė
(Lietuva)

Gimimo data 1936-01-01

SANTRAUKA

Nors mokykloje išbandžiau ir kitas sporto šakas – šuolį į aukštį ir penkiakovę, net esu
tapusi varžybų prizininke, labiausiai mane sužavėjo krepšinis. Esu žaidusi Lietuvos,
Sovietų sąjungos jaunimo ir moterų rinktinėse. Nors sportininkės karjerą dėl patirtos
traumos baigiau gana anksti (man buvo vos 28-eri), tačiau krepšinis mane lydėjo ir toliau –
dirbau fizinio auklėjimo katedrų dėstytoja, trenere, o vėliau tapau ir krepšinio veteranių
klubo prezidente.

DARBO PATIRTIS
1981 –1991

Krepšinio vyr. trenerė
Respublikinė olimpinio rezervo specializuota Vaikų ir jaunių sporto mokykla, Vilnius
(Lietuva)
Dalinausi krepšinio paslaptimis su jaunaisiais krepšinio talentais.

1964 –1981

Fizinio auklėjimo katedrų dėstytoja
Vilniaus universitetas, Vilnius (Lietuva)
Dirbau su sporto sekcijai priklausančiais studentais, rūpintis jiems kuriamomis sąlygomis sportuoti,
organizuoti išvykas į universitetų žaidynes. Per tuos metus studentus mokiau įvairiausių dalykų – nuo
įprasto fizinio parengimo paslapčių iki mano numylėto krepšinio.

1964 –1966

Krepšininkė
Krepšinio klubas „Mokslas“, Vilnius (Lietuva)
Nuolat degiau noru žaisti krepšinį, Vilnius paviliojo savo sąlygomis, be to, tai pavyko derinti su darbu
Vilniaus universitete. Šiame klube baigiau savo sportininkės karjerą dėl patirtos traumos. Man buvo
vos 28-eri.

1959 –1963

Krepšininkė
Krepšinio klubas „Politechnika“, Kaunas (Lietuva)
Tai mano čempioniškos LTSR karjeros tąsa. Su šiuo klubu tris kartus tapau šalies čempione.

1958 –1964

Dėstytoja
Kauno technologijos universitetas, Kaunas (Lietuva)
Pirmaisiais metais man nebuvo skirta daug dėstytojavimo valandų, tačiau vėliau krepšinio technologijų
paskaitos tapo populiaresnės, todėl teko dirbti intensyviau. Galiu drąsiai teigti, kad prisidėjau prie
Lietuvos moterų krepšinio augimo.

1955 –1958

Krepšininkė
Krepšinio klubas „Žalgiris“, Kaunas (Lietuva)
Su Kauno „Žalgiriu“ pirmą kartą tapau šalies čempione. Čempionių vardus sugebėdavome apginti
kiekvienais metais.
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Gyvenimo aprašymas
1954 –1954

Jūratė Kleopatra Daktaraitė

Krepšininkė
Krepšinio klubas „Žalgiris“, Klaipėda (Lietuva)
Tai pirmoji suaugusiųjų komanda, kurioje supratau, kad krepšinis mane lydės visą mano gyvenimą.
LTSR čempionate mums sekėsi vidutiniškai, tačiau išmoktos pamokos – neįkainojamos.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1954 –1958

Trenerė
Lietuvos kūno kultūros institutas, Kaunas (Lietuva)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

▪ Visada buvau komunikabili, lengvai randu kalbą su įvairių amžiaus grupių žmonėmis;
▪ Vertinu draugystę ir šiltus žmonių santykius, todėl pati visuomet esu draugiška ir nebijau naujų
pažinčių;
▪ Kelionės į užsienį manyje pažadino norą mokytis užsienio kalbų, todėl greitai perprantu užsienio
kalbas.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai
Kiti gebėjimai

Iki šiol rūpinuosi veteranių klubu „Kamanė“, prisidedu prie renginių ir kelionių organizavimo.

▪ Sugebu greitai susigaudyti svetimuose mietuose, esu daug keliavusi, todėl greitai perprantu
žemėlapius;
▪ Moku suteikti pirmąją pagalbą.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai

Esu pelniusi šiuos apdovanojimus:
▪ KKSD Sporto garbės komandoro ženklas (2005).
▪ Už nuopelnus Lietuvos sportui aukso medalis (2011).
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