Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

AUŠRA VILKAITĖ
Telšiai, Lietuva
+37068659158
vilkaite@hotmail.com

| Pilietybė lietuvė

DARBO PATIRTIS
Įrašykite datas (nuo - iki)

Nuo 2002 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Telšių suaugusiųjų mokykla
S.Daukanto g. 17, LT-87110 Telšiai, Lietuva
Internetinė svetainė: www.telsiusuaugusiuju.lt
El. paštas: tsvm@takas.lt
Pagrindinės veiklos:
Ugdymo plano sudarymo organizavimas, vidurinio ir pagrindinio ugdymo
programų įgyvendinimo koordinavimas, pamokų tvarkaraščio sudarymas ir
keitimas, mokinių individualių ugdymo planų sudarymas.
Mokytojų veiklos priežiūros vykdymas: stebėjimas, mokytojų praktinės veiklos
vertinimas, dalykų pasiekimų ir egzaminų rezultatų analizavimas.
Metodinės pagalbos mokytojams teikimas, mokytojų veiklos tobulinimo būdų
numatymas, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, dalykiško bendradarbiavimo,
dalijimosi gerąja patirtimi skatinimas.
Ugdymo proceso stebėjimas, tiriamosios veiklos organizavimas ir ugdymo
rezultatų vertinimas.
Pasitarimų, renginių, suaugusiųjų švietimo savaičių, konferencijų organizavimas.
Grundtvig mokymosi partnerystės ir vietinių projektų koordinavimas.
Mokinių registro ir Pedagogų duomenų bazės tvarkymas.
Atsakingumas: užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių
informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą pagal nustatytas veiklos sritis,
asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų
teisingumą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei mokyklos
nuostatų laikymąsi bei tinkamą funkcijų atlikimą.
Veiklos sritis arba ūkio šaka : Formalus ir neformalus suaugusiųjų švietimas.

Įrašykite datas (nuo - iki)

1998-2002, vokiečių kalbos mokytoja
Kauno Nemuno vidurinė mokykla
A. ir J. Gravrogkų g. 9 , Kaunas LT-51453, Lietuva
Pagrindinės veiklos:
Vokiečių kalbos mokymas pagal pradines, pagrindines ir vidurines bendrąsias
ugdymo programas, neformaliųjų programų rengimas, klasės auklėtojo veiklos
organizavimas.
Atsakingumas: kokybiškas pamokų vedimas, mokinių paruošimas brandos
egzaminams, tinkamas klasės vadovo funkcijų atlikimas.
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Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Įrašykite datas (nuo - iki)

1994-1998m. - vokiečių kalbos filologijos bakalauro laipsnis
Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas
Muitinės gatvė 8, Kaunas LT- 44280, Lietuva
Užsienio kalbų dėstymo metodikos žinojimas ir praktiniai jos taikymo įgūdžiai.

Įrašykite datas (nuo - iki)

1998-2000m. – taikomosios pedagogikos edukologijos magistro
laipsnis.
Vytauto Didžiojo universitetas

)

K. Donelaičio g. 58, Kaunas LT-44248, Lietuva
Tyrimo metodologijos žinojimas, socialinių mokslų analizavimas, kūrybiškumą
skatinančių technologijų įsisavinimas.
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Kitos kalbos

Vokiečių kalba

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote).

Anglų kalba

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote).
Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Bendravimo gebėjimai

Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama Telšių suaugusiųjų mokykloje,
lankydama įvairius kursus, mokymus, seminarus bei stažuotes. Gebu bendrauti ir
bendradarbiauti su įvairiais žmonėmis. Užmezgu ir palaikau veiksmingus ryšius su
kolegomis, vietos bendruomenės nariais, projektų partneriais iš kitų šalių. Suprantu
bendradarbiavimo su kolegomis ir kitais partneriais svarbą siekiant bendrų išsikeltų
tikslų. Gebu savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis.
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Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Kiti gebėjimai

Darbo kompiuteriu gebėjimai

Vairuotojo pažymėjimas

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Gebu organizuoti ugdomosios veiklos darbą, įvarius renginius, planuoti laiką,
tvarkyti savo dokumentaciją, prisidėti prie organizacijos tobulinimo, savo veikloje
lanksčiai bei kūrybiškai remtis švietimo ir mokslo pasiekimais. Žinau atliekamos
veiklos teisines normas ir jų laikausi.
Gebu suderinti projektinės veiklos ciklą su organizacijos veiklos tikslais, numatyti
projekto įgyvendinimo etapus, dirbti komandoje savo organizacijoje ir su įvairiais
partneriais įgyvendinti projektą bei skleisti jo rezultatus, laikytis bendrų susitarimų
dėl projekto įgyvendinimo. Nuo 2006 m. esu Grundtvig mokymosi partnerystės
projektų koordinatorė.
Tiriamosios veiklos kompetencija: gebu parengti tyrimo planą, atlikti praktinius
tyrimus pasirenkant adekvačią tyrimo strategiją ir metodus, parengti tyrimo
ataskaitą, diskutuoti bei taikyti tyrimo rezultatus kuriant organizacijos veiklos
strategiją bei metinius veiklos planus.
Seminarų vedimo kompetencija: gebu vesti seminarus, mokymus pagal
andragoginius reikalavimus ir principus, parengti mokymų programas. Pravedžiau
20 seminarų pagal šias temas: „Mokymosi aplanko kūrimas“, „Suaugusiųjų
mokymosi pagrindai“, „Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotė“.
Esu
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantė. Dalyvauju ES projekte
„Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ bei ES projekte
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
sukūrimas)“. Gebu vesti mokymus mokyklose apie „IQES online Lietuva“.
(pravedžiau aštuonis seminarus). Galiu organizuoti seminarus apie įsivertinimą,
veiklos tobulinimo planavimą, pažangos pamatavimą, duomenų rinkimą,
apdorojimą, interpretavimą, jų panaudojimą, konsultuoti mokytojus dėl grįžtamojo
ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo ryšio panaudojimo pamokos tobulinimui.
Gebu naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais. Gebu atlikti
įvairių rūšių informacijos paiešką, žinau ir naudoju tam tikras duomenų bazes.
Moku dirbti Word programa, MS Excel programa, PowerPoint, Outlook programa,
Internet Explorer ir k t.
B kategorija
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