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DARBO PATIRTIS

1981 – 1989
1989 – 2010

Nuo 2004
Nuo 2010

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Istorijos fakultetas
Vyr. laborantė
Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla
Istorijos ir anglų kalbos mokytoja
Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla
Direktorė
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantė

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1978 – 1986

Vilniaus pedagoginis universitetas
Istorijos fakultetas
Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja

1994 – 1996

Vilniaus pedagoginis universitetas
Perkvalifikavimo studijos
Anglų kalbos mokytojo pagrindinėje mokykloje kvalifikacija

2000 – 2002

Vilniaus pedagoginis universitetas
Užsienio kalbų fakultetas
Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

2002 – 2004

Vilniaus universitetas
Kauno humanitarinis fakultetas
Filologijos magistro laipsnis

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
GIMTOJI KALBA

lietuvių

KITOS KALBOS

Anglų k.
Rusų k.
Vokiečių k.
Lenkų k.

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS
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SKAITYMAS
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BENDRAVIMO GEBĖJIMAI

Gebu kitus suprasti, išklausyti, dalyvauti diskusijose, organizuoti kitų veiklą, pateikti informaciją rašytine
ir žodine forma, bendradarbiauti ir teikti paramą kitiems, bendrauti su įvairių amžiaus grupių
žmonėmis, suprasti kitų jausmus, analizuoti savo ir kitų elgesį įvairiose situacijose ir pan.
▪ Bendravimo gebėjimus tobulinau skaitant pranešimus, vedant seminarus, edukacinius
užsiėmimus mokiniams.

ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI

Gebu atsakyti už sprendimų priėmimą, įvertinti sprendimus, būti lanksti priimant sprendimus, paaiškinti
nepopuliarius sprendimus, derinti kriterijus, strategiją ir veiksmų planą, motyvuoti grupės narius,
suprasti jų privalumus ir trūkumus, bendradarbiauti, paremti, dirbti efektyviai, numatyti užduotis, teikti
tikslią grįžtamąją informaciją, organizuoti bendrą veiklą ir jos planavimą.

Organizacinius ir vadovavimo gebėjimus tobulinau dirbant įvairiose darbo grupėse, komisijose,
dalyvaujant miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose.

DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI
VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Gerai moku naudotis Microsoft Office™ programomis

B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA

Mokslinių konferencijų medžiaga
Lapėnienė, D. (2004). The Birth of Language: the Process of Pidginization and Creolization. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 131–132.
Lapėnienė, D. (2007). Žodžiai ir prasmės perteikiant postmodernistinę realybės sampratą. Prieiga internete
http://www.lhpa.lt/archyvas.php
Pranešimai konferencijose
Lapėnienė, D. (2007). Citizenship as a Part of Identity and School’s Vista to Influence It. Topical Issues of Psychology in Contemporary Education: papers of the scientific conference Liepaja Academy of Pedagogy.
Dumčienė, A., Lapėnienė, D. (2010). The Evaluation of E-Learning for the English Language Course 12 Form by
Axiological and Motivational Aspect. EAEEIE‘2010.
Organizuotos konferencijos
2005 m.
2006 m.
2008 m.
2010 m.
2011 m.

Tarptautinė konferencija „Mokyklos įtaka asmens karjerai, ugdant asmenybės galias“
Tarptautinė konferencija „Gyvenk dėl Lietuvos“
Tarptautinė konferencija skirta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jubiliejui
Kauno miesto pilietinio ugdymo projektų baigiamoji konferencija
Kauno miesto mokyklų ir gimnazijų mokinių konferencija „Laisvė pasirinkti“

Organizuoti seminarai
2007 m.
2008 m.

Seminaras „Įvairių socialinių partnerių sanglauda ugdant mokinių pilietiškumą“
Seminaras „Pilietiškumo kultūra mokykloje: neformalaus, papildomo ir integruoto ugdymo dermė“

Tarptautiniai projektai
2010 m.
2011 m.

Study visit “Challenges and opportunities for training in the workplace”, 19/10/2009 22/10/2009. Madrid
Study Visits Synthesis Seminar “”Preparing young people for a successful integration into the
labour market: a challenge for Europe”, 28/2-1/3/2011, Thessaloniki
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2011 m.
2009-2013
2011
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ESF projekto ,,Pagalbos jauniems, priklausantiems socialinei atskirčiai žmonėms, sistemos
sukūrimas, vystymas ir aprūpinimas paramos programomis“
„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“

Konsultanto veikla
2012
2013

Seminarai mokyklos veiklos kokybės instrumentų kūrimo ir naudojimo tematika
(3 seminarai)
Seminarai mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo naudojant IQUES sistemą
(2 seminarai)
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