Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija
Vardas (-ai) Pavardė (-és)
Adresas(-ai)

Daiva IVANOVIENĖ
Kaunas

Telefonas(-ai)

8 37 711 767

Faksas(-ai)

8 37 42 23 87

El. paštas(-ai)
Pilietybė

mob. tel. 8 680 58569

daiva.ivanoviene@gmail.com
Lietuvos Respublikos

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Nuo 2010 m. spalio mėn. iki dabar
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantas (pažymėjimas SK Nr.4020)
Mokyklų komandų konsultavimas ir mokymas, seminarų vedimas

Datos

Nuo 2001 m. rugsėjo mėn. iki dabar

Profesija arba pareigos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Datos

Švietimo ir ugdymo proceso organizavimas, valdymas, vertinimas
1997 – 09 – 01 iki 2009 – 08 -31

Profesija arba pareigos

Vokiečių kalbos mokytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Vokiečių kalbos dėstymas

Datos

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki dabar

Profesija arba pareigos

Rusų kalbos mokytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Rusų kalbos dėstymas

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, Kaunas,
e-svetainė: www.darius-girenas.kaunas.lm.lt

Darbovietės veiklos sritis
Datos

Švietimo ir ugdymo įstaiga
1996 – 09 – 01 iki 1997 – 07 - 01

Profesija arba pareigos

Vokiečių kalbos dėstytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Vokiečių kalbos dėstymas

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno aukštesnioji kooperacijos mokykla

Darbovietės veiklos sritis
Datos
Profesija arba pareigos

Švietimo įstaiga
1994 – 07 – 01 iki 1996 – 07 – 30
Vertėja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Techninis vertimas iš / į vokiečių kalbą

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Lietuvos ir Vokietijos AB „Heisat“
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Darbovietės veiklos sritis

Prekyba buitiniais dujiniais ir elektriniais šildymo katilais, kt. prietaisais

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Gimtoji kalba(-os)

2001 – 2003
Švietimo vadybos magistras
Švietimo ir ugdymo proceso organizavimas, valdymas, švietimo politikos išmanymas
Kauno Technologijos Universitetas, Edukologijos institutas
1990 – 1995
Referentė vertėja iš vokiečių ir rusų kalbų. Bakalauras
Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
Lietuvių kalba

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*

Klausymas

Kalbėjimas
Skaitymas

Bendravimas
žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Vokiečių

C
2

Įgudęs
vartotojas

C
2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C
2

Įgudęs
vartotojas

Rusų

C
2

Įgudęs
vartotojas

C
2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C
2

Įgudęs
vartotojas

B
1

Pažengęs
vartotojas

A
2

Pradedanty
sis
vartotojas

A2

Pradedant
ysis
vartotojas

A2

Pradedanty
sis
vartotojas

A
2

Pradedantysi
s vartotojas

Anglų

* Bendrieji Europos kalbų metmenys
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos -

Komandos darbo pojūtis;
Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Nuovokumas;
Pareigingumas;
Iniciatyvumas;
Tolerantiškumas;
Lengvai prisitaikau daugiakultūrinėje aplinkoje
Gebu sutelkti klausytojų dėmesį auditorijoje

Organizaciniai gebėjimai ir Vadovavimas, naujų idėjų generavimas, organizuotumas, vadovavimo komandai patirtis. Organizaciniai
kompetencijos gebėjimai įgyti dirbant vadybinį darbą. Nuolat tobulinamos tiriamosios veiklos, organizacijos tobulinimo bei
pokyčių valdymo kompetencijos
Gebėjimas skaityti seminarus apie mokyklos vidaus įsivertinimą, mokyklos veiklos tobulinimo planavimą,
mokyklos pasiektos pažangos pamatavimą, apie duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą,
„skaitymą“, jų panaudojimą mokyklos veiklos kokybei tobulinti.
Gebėjimas konsultuoti mokytojus pamokų tobulinimo, grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje bei grįžtamojo
ryšio panaudojimo pamokos tobulinimui klausimais
Techniniai gebėjimai ir kompetencijos

Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas, Darbas su IQES online Lietuva (Instrumentai
mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti) platforma, duomenų rinkimas, apdorojimas,
informacijos pateikimas.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir Įgudęs Windows operacinės sistemos, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ir kt.) produktų,
kompetencijos internetinių naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox) vartotojas. Įgūdžiai įgyti studijų metu ir darbinėje
veikloje
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Kiti gebėjimai ir kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)
Papildoma informacija

Pomėgiai: valstybės ir tarptautiniai politiniai, ekonominiai, socialiniai ir teisiniai procesai, profesinė,
periodinė, grožinė literatūra, teatras, klasikinė muzika, šokiai, kelionės, kulinarija, konditerija.
B kategorija nuo 2004 m.
2004 m. Mokslinis tyrimas: Švietimo vadybos magistro baigiamasis darbas: „Papildomas ugdymas kaip
mokyklos vystymosi į besimokančią organizaciją veiksnys“
2009 m. – 2010 m. dalyvavimas NMVA vykdomame ES SF projekte pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų
laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos II prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ SFMIS
Nr.: VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001 „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
Pravesti 2010 m. gruodžio 14 d. KPKC ir gruodžio 16 d. UPC organizuoti kvalifikaciniai seminarai
bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo grupių nariams, švietimo
specialistams „ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
metu sukurtųjų instrumentų panaudojimas“ Kaune ir Vilniuje.
2011 m. – 2013 m. dalyvavimas Projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose
(modelių sukūrimas)“ kodas VP1 – 2.1 – ŠMM – 01- V -03 – 001;
Organizuotas ir pravestas 2012 m. gruodžio 19 d. Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos vidaus veiklų
įsivertinimo darbo grupės susirinkimas – praktikumas „IQES platformos siūlomos galimybės mokyklos
veiklos kokybei tobulinti“.
Pravesti 2013 m. vasario 12 d. Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos ir 2013 vasario 28 d. Mažeikių
Švietimo centro organizuoti kvalifikaciniai seminarai „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti (IQES online Lietuva)
Pravestas 2013 m. kovo 5 d. Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos mokytojų susirinkimas –
praktikumas „IQES teikiamos galimybės mokytojams: grįžtamasis ryšys pamokoje ir po jos.“
Daiva Ivanovienė
2013 – 07 - 03
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