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DARBO PATIRTIS
2009 m. – Šiuo metu

Mokyklos veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė.
NMVA, Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius, Lietuva
Konsultavimas ir kokybiškos pagalbos suteikimas mokykloms įvaldant ir taikant veiklos kokybei
įsivertinti IQES online Lietuva platformos galimybes.

2005 m. – Šiuo metu

NMVA, bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės kuruojanti vertintoja.
NMVA, Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius, Lietuva
Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas ir vadovavimas stažuotojams jų praktikos metu.

2006 m. rugsėjis 01 d. – Šiuo
metu

Direktoriaus pavaduotoja, socialinių mokslų ir lietuvių k. skyrių vedėja, istorijos
mokytoja.
Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, Vytauto g. 21, LT-40115 Kupiškis, Lietuva
Strateginio plano ir veiklos programos kūrimas ir realizavimas, veiklos įsivertinimo organizavimas,
ugdymo kokybės ir veiksmingumo tyrimai ir analizės.

1995 m. rugsėjis 01 d. – 2006m.
rugpjūtis 30d.

Istorijos mokytoja, klasės auklėtoja.
Alizavos vidurinė/ pagrindinė mokykla, Berželių g. 12, LT-40445 Alizavos mstl., Kupiškio r. sav., Lietuva
Istorijos, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų mokytoja. KVA grupės vadovė.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1987 m. -1992 m.

Vidurinės mokyklos istorijos mokytojos, auklėjamojo darbo
metodininkės kvalifikacija.
Vilniaus pedagoginis universitetas Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, Lietuva
Bendrieji dalykai: mokyklos vadyba, pedagoginis meistriškumas, pedagogika, darbo metodika,
filosofija, etika, kalbos kultūra, logika, užsienio kalbos.
Specialybės dalykai: istorijos dėstymo metodika, senovės, vidurinių a., naujųjų laikų, naujausiųjų laikų,
Azijos ir Afrikos šalių, tarptautinių santykių istorijos.
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Gimtoji kalba

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Lietuvių

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

rusų

C2

C1

C1

C1

B2

vokiečių

A2

A2

A1

A1

A1

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

Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Gebėjimai
Darbo kompiuteriu gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas
Projektai

Vesti seminarai/mokymai

Mokymai

▪Geri bendravimo gebėjimai.
▪Puikūs gebėjimai dirbti komandoje.
▪Socialinę ir komunikavimo kompetenciją tobulinu darbo veiklose ir dalyvaudama mokymuose, kaip
pvz. „Aktyvus klausymas kaip efektyvaus bendradarbiavimo prielaida“ (2011m.).
▪Puikūs vadovavimo gebėjimai (Šiuo metu vadovauju socialinių mokslų ir lietuvių k. skyriui, kurį sudaro
14 žmonių). Lankau mokymus, kaip pvz.: „Efektyvus vadovavimas taikant Abipusio mokymosi modelį“
(2013m.), „Lyderiavimo įgūdžių vystymas ir efektyvaus komandinio darbo aplinkos kūrimas“ (2012m.),
„Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei“ (2011m.).
▪Labai geri kokybės proceso valdymo įgūdžiai.
▪Gerai moku naudotis Ms Word, MS Power Point, MS Internet EXplorer, MS paint, Excel, MS Outlook
Express programomis.
▪B,C (stažas nuo 1987m.)
▪ ES SF Projektas „ Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant
kūrybinių partnerysčių modelį“. Inicijavau ir įgyvendinau „Kūrybinių partnerysčių“ programas:
„Tyrinėjančių mokyklų“ (2011-2012m.m.) ir „Pokyčių mokykla“ (2012-2013m.m.).
▪ES SF projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ (20102013m.).
▪ES SF projektas “Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdančių institucijų programų įgyvendinimo
išorės vertinimo metodikos kūrimas ir išorinio vertinimo paslaugų atlikimas“ (2010-2012m.).
▪ ES SF Mokyklų tobulinimo programoje „Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas“ 4 dalinis
komponentas „Vidaus ir išorės auditas“ (2005m.).
▪ Kupiškio PMMMC, Tauragės PMMC, Rokiškio ŠC, Vilniaus r. tema „Instrumentai mokyklos veiklos
kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)“ (2010-2013 m.).
▪“Vadybinių kompetencijų panaudojimas ugdymo ir kokybės veiksmingumui užtikrinti“ Panevėžio
rajono ugdymo įstaigų vadovams (2013m.).
▪ISM (mokytojų universitetas) 2012-2013 m.m.
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