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Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis arba
ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Nuo 2006 m. vasario mėn. 1 d.
Direktorė
Kvalifikacijos tobulinimo seminarų, užsienio kalbų ir kompiuterinio
raštingumo kursų, konferencijų, pasitarimų, atvirų veiklų ir metodinės
veiklos, edukacinių išvykų ir parodų, stažuočių organizavimmas rajono
pedagogams, socialiniams pedagogams ir darbuotojams, psichologams,
specialiesiems pedagogams ir tėvams bei kitiems suinteresuotiems rajono
bendruomenės asmenims. Švietimo centro strateginių ir metinių veiklos
planų rengimas ir įgyvendinimas. Projektų ESF ir kitiems fondams
ruošimas, administravimas ir įgyvendinimas. Darnaus Švietimo centro
kolektyvo veiklos užtikrinimas.
Klaipėdos rajono Švietimo centras Kvietinių g. 30 , Gargždai
Neformalusis suaugusiųjų švietimas

1991m. rugpjūčio 25 d. – 2006 m. sausio 31 d.
Vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Mokinių ir mokytojų duomenų bazės tvarkymas, mokyklos veiklos plano
ruošimas ir vykdymas,mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, tarptautinių
projektų rengimas ir koordinavimas, mokyklos marketingas, ryšiai su tėvais
ir visuomene, valstybinių anglų kalbos egzaminų darbų tikriniams ir
vertinimas, vidaus audito mokykloje organizavimas, vykdymasir duomenų

apdorojimas bei panaudojimas veiklos polanavimui
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis arba
ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis arba
ūkio šaka

Ukmergės Užupio vidurinė mokykla, Gargždų „Kranto“ vidurinė mokykla
Formalusis švietimas
1979 m. rugpjūčio 25 d. – 1991m. rugpjūčio 25 d.
Vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
Įvairių kalbinės veiklos rūšių (kalbėjimo, skaitymo, rašymo, klausymo,
gramatikos) mokymas, mokinių rengimas anglų kalbos brandos
egzaminams, klasės auklėtojo veikla.
Ukmergės Užupio vidurinė mokykla, Linų g. 4, Ukmergė
Vidurinės mokyklos moksleivių ugdymas ir mokymas

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įsigytas
išsilavinimas, pavadinimas
ir tipas

2006
m.- spalio
2004
2005 mėn. – 2007 m. gruodžio mėn.
Andragogas
praktikas ir tyrėjas
– analitikas
Viešojo administravimo
magistras.
Diplomas MGD 000890.
Viešasis administravimas, naujoji viešoji vadyba, viešojo administravimo
lyginamojimokymas,
analizė, viešojo
ir privataus
sektorių partnerystės
programa,
Suaugusiųjų
andragogikos
technologijos,
kompetencijų
valstybės ir savivaldybių
administravimas,
strateginisvertinimas,
valdymas,
technologijos,
andragoginėsturto
sąveikos,
mokymosi pasiekimų
projektų poreikių
vadyba, teisė.
mokymosi
nustatymas ir analizė, kvalifikacijos tobulinimo (KT)
poreikio tyrimas ir nustatymas, KT programų rengimas, seminarų
organizavimas ir vedimas.
Klaipėdos Universiteto tęstinių studijų Institutas
1974 m. rugsėjo 1 d. – 1979 m. birželio
Anglų kalbos mokytoja

Įvairių anglų kalbos lygių ir kalbinės veiklos rūšių mokymas ir metodika,
psichologija, pedagogika.
Vilniaus valstybinis pedagoginis Universitetas Užsienio kalbų fakultetas

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Kita kalba(-os)

Lietuvių kalba
Lietuvių

Anglų, rusų, prancūzų

Įsivertinimas
*

Europos lygmuo

Kalbėjimas

Supratimas
Klausymas

Skaitymas

Rašymas

Bendravimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas
žodžiu
Kalbėjimas

Supratimas
Klausymas
Skaitymas
Anglų

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Interakt. pokalbis Monologas
Įgudęs
C1
Įgudęs
C1 Įgudęs
vartotojas
vartotojas
vartotojas

Rusų

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

Prancūzų

A1
(*)

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Organizaciniai gebėjimai
ir kompetencijos

C1

Įgudęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

Rašymas
C1

Įgudęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

Pradedantysis A1 Pradedantysis A1 Pradedantysis A1 Pradedantysis A1 Pradedantysis
vartotojas
vartotojas
vartotojas
vartotojas
vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys

Komandos dvasios pojūtis, puikūs bendravimo sugebėjimai,
reprezentatyvumas, aktyvumas, energingumas, imlumas, ryžtas. Lengvas
prisitaikymas daugiakultūrinėje aplinkoje, atsakingumas ir patikimumas,
atvirumas naujovėms ir iniciatyvoms.

Puikūs organizaciniai įgūdžiai ir patirtis įgyti ES finansuojamų projektų
rengime, valdyme ir administravime:
1. Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotą projektą „Praktinio profesinio mokymo plėtros
programa“ 2008 m. – 2009 m.;
2. Tarptautinį ESF projektą „Novatoriški visuomenės įtraukimo į
jaunimo prevencinę veiklą sprendimai: tarpkultūrinė aplinka“ 2008
m.;
3. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos
projektą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“
2009 m. – 2010 m.;
4. LR ŠMM ir Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamą projektą
„Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“ 2006 m, 2007 m.,
2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m.
5. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną projektas „Kūrybiško
mokymosi aplinkos – mokyklos kūrimo kompetencijos lyderiauti
ir mokytis sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“ 2011 m. -2013 m.

6. Nordplus Horizontal ir VšĮ LIONS QUEST LIETUVA projektas
„Norvegų pagalba Baltijos šalių mokykloms įgyvendinti smurto ir
seksualinės prievartos prieš vaikus programas“ 2013-2014 m.m.
Vadybinio darbo patirtis
ir įgūdžiai

(1999 m. įgyta ir 2005 m. pasitvirtinta II vadybinė kategorija,
2009 m.akredituotas Švietimo centras )
Darbo su mokiniais, tėvais ir su suaugusiaisias besimokančiais patirtis
Užsienio kalbų kursų mokymo programų suaugusiesiems rengimas,
organizavimas ir vedimas
Mokytojų patarėjų rengimas (Biržai ir Klaipėda)
Seminarų „Socialinio emocinio ugdymo galimybės mokykloje“
mokyklų bendruomenėms vedimas. (Telšių, Šilalės, Klaipėdos
rajonai)
Mokyklos tobulinimo partnerystės po mokyklos išorės vertinimo ar
vidaus įsivertinimo ekspertė

Darbo kompiuteriu
gebėjimai ir
kompetencijos
Kiti gebėjimai ir
kompetencijos

Gerai moku naudotis šiomis programomis: Word, Excel, Publisher, Power
Point, Prezi, Darbas su Internet Explorer.
Sertifikatai:
LR ŠMM ir Šiaurės Ministrų Taryba,
Mokyklos vadyba demokratinėje visuomenėje, 1996m. -1999 m.;
Schotish Centre for studies in school administration
Standards and Quality:School improvement through Self-Evaluation in
Primary and Special schools, 2001 m.
Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmai Ukmergės filialas,
Investavimas į žmones, 2003 m.
PPRC
Besimokančių organizacijų valdymas, 2005 m.
MTC
Vengrijos švietimo sistema. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, 2004 m.;

MTC
Švedijos švietimo sistemos ypatumai. Ugdymo proceso organizavimas,
tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas, 2006 m.
MTC
Norvegijos švietimo sistema. Mokyklų valdymo bruožai, mokyklų vadovų
rengimo, pedagoginės bei vadybinės veiklos atestavimo patirtis“ 2007 m.
Mokytojų kompetencijų centras
Mokytojų, mokyklų vadovų ir pagalbą mokytojui teikiančių specialistų
kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo vykdymas, 2008 m.

Finansų ministerijos mokymų centras
„Vadovų kompetencija ir atsakomybė vykdant viešojo sektoriaus
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą,
pritaikant viešojo sektoriaus apskaitos standartus., 2009 m.
Akmenės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras
Lyderių vadybos tobulinimas. Kompetencijų aplankas, jo rengimo
metodikos. Slovakijos ir Kroatijos patirtis., 2010 m.
Akmenės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras
Mokinių smurto prevencija. Sankt Peterburgo patirtis, 2011 m.
UPC ir ŠMM projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ facilitatorių mokymai
„Paramos kolegai modelis (Peer Coaching)“ 2011 m.
Kėdainių švietimo centras
„Ugdomasis vadovavimas (koučingas)“ 2011 m.
Utenos švietimo centras
ŠMM ir ŠAC projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ nacionalinio lygio
programos „Besimokančių mokyklų tinklų kūrimas“ I-oji dalis, 2011 m.
UPC ir ŠMM projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ „Vadybos ir administravimo
kompetencijos plėtotė“ 2012 m.
ITC ir UAB „Civitta“ „Švietimo politikos analizės ir darbo su RŠVIS
kompetencijų tobulinimas“, 2013 m.
NMVA ir ESF projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo
lavinimo mokyklose (modelių kūrimas)“ mokyklos tobulinimo partnerių
mokymai 2013 – 2014 m.
Dalyvauta konferencijose, stažuotėse:
Lietuvos Fulbraito kultūrinių edukacinių mainų programa
Mokyklos administravimas, JAV Kalifornija, L.A. Harbour koledžas, 1996
m.;
Švietimo ir verslo bendradarbiavimas, Jungtinė karalystė St Albans
1997m.
LR Seimo, LR ŠMM ir SPP centro Tarptautinė konferencija
„ Narkomanijos prevencijos pokyčiai Lietuvoje ir Europoje“, 2007 m.
NKD prie LR Vyriausybės, SPP centro ir VU medicinos fakulteto
Visuomenės sveikatos instituto tarptautinė konferencija „ Narkotikų
kontrolė ir narkomanijos prevencija 2008 m.: jaunimas ir narkotikai“, 2008
m.

LIONS QUEST LIETUVA (Socialinis ir emocinis ugdymas)
Konferencija „Lions Quest programos „Paauglystės kryžkelės
įgyvendiniams mokykloje: sėkmės ir iššūkiai“, 2009 m.
Konferencija „XXI a. mokykla. Pokyčiai ir iššūkiai“, 2012 m.
Socialinio ir emocinio ugdymo institutas
Konferencija „ Gera mokykla: mitas ar realybė?“, 2014 m.
VDU studijų kokybės centras
„Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimas; realijos ir
perspektyvos“, 2010 m.
„Leading 21st Century education“, e- Twinning tarptautinė konferencija
2011 m., Genuja (Italija)
Kiti įgūdžiai ir
kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas

Sodininkavimas
B kategorija nuo 1999 metų

