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Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantas

DARBO PATIRTIS

Nuo 1985 m. ir šiuo metu

Dirbu Panevėžio “Saulėtekio” vid. mokykloje (šiuo metu Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija).
Statybininkų g. 24, LT-37351, Panevėžys, www.sauletekis.org

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Įrašykite EQF lygį (jei
žinote)

2010 m.
2001 m.

Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultanto kvalifikacija.

1996 m.

Suteikta rusų k. vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

1980-1985 m.
1980 m.

Suteikta rusų k. mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Studijos Kijevo valstybiniame Taraso Ševčenkos universitete, filologijos fakultete (Ukraina).
Rusų kalbos ir literatūros dėstytoja.
Baigiau Kupiškio Vl. Rekašiaus vidurinę mokyklą. Dabar Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija.
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Prancūzų kalba

A1/2

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai
Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai
Darbo kompiuteriu gebėjimai

Kiti gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas

Gebu bendrauti su įvairiais žmonėmis, lengvai užmezgu kontaktą, moku dirbti komandoje, klausytis.
Bendravimo gebėjimus nuolat tobulinu dirbdama savo tiesioginį darbą.

Teko vadovauti ir organizuoti nedidelių komandų darbą.
Vesti seminarus 24-29 žmonių grupėms.
Esu atsakinga, komunikabili, atidi, greitai mokausi naujų dalykų, žingeidi, veikli, savarankiška,
sąžininga, tolerantiška kitų nuomonei, iniciatyvi, siūlau naujas idėjas.
Gerai moku naudotis Microsoft Office™ programomis (Word, Excel, PowerPoint), esu Windows
operacinės sistemos, Internet Explorer, Mozilla Firefox ir kitų naršyklių naudotoja.
Vairuoju automobilį, domiuosi literatūra, psichologija.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Projektai
Seminarai

Dalyvavau NMVA vykdomame ES projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų
kūrimas ir diegimas“ seminaras „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“ (Nr. VP1-2.1ŠMM-01-V-01-001), I etapas 2009-2011 m.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4025,
Vilnius, išdavimo data 2010-09-30.
Vedžiau seminarus „Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos“ Alytaus
rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre atsakingiems už mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimą, Panevėžio rajono savivaldybėje atsakingiems už mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimą ir mokytojams, Panevėžio m. „Saulėtekio“ vidurinėje mokykloje
(šiuo metu „Saulėtekio“ progimnazija) mokyklos mokytojams.
Dalyvauju NMVA vykdomame ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo
mokyklose (modelių sukūrimas)“ kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001, II etapas 2010-2014 m.
Vedžiau seminarus „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. Kaip dirbti su
IQES online Lietuva (įsivertinimas, veiklos tobulinimo planavimas, pažangos pamatavimas,
duomenų rinkimas, apdorojimas, interpretavimas, jų panaudojimas, grįžtamojo ryšio taikymas
pamokoje ir grįžtamojo ryšio panaudojimas pamokos tobulinimui)“ Biržų rajono pagalbos
mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, Panevėžio miesto pedagogų švietimo centre
atsakingiems už mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.
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