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Esu dailės mokytoja metodininkė.
Nuo 2004 m. dirbu Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriuje, esu vyriausioji specialistė.
1991-2004 m. dirbau Šilutės pirmosios gimnazijos, Vaikų dailės mokyklos ir
Suaugusiųjų mokymo centro dailės mokytoja.
Pagrindinės veiklos kryptys – analizuoti, koordinuoti ir vertinti švietimo
vadybos, ugdymo turinio organizavimo ir įgyvendinimo mokyklose veiklas.
Konsultuoti mokyklų vadovus ir pedagogus atestacijos ir mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo, veiklos tobulinimo klausimais.
Teikti pagalbą ir konsultacijas mokyklos bendruomenei, mokytojams,
vadovams.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA






Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo lektorius - konsultantas (NMVA
direktoriaus 2008-04-11 įsakymas Nr. 2V-25 „Dėl vidaus audito lektorių
sąrašo patvirtinimo“).
Švietimo konsultantas - vadybos ekspertas (nuo 2006 m.) (Pedagogų
profesinės raidos centras, pažymėjimas SK Nr. 3088, Vilnius).
Dailės mokytojas metodininkas.
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Šiaulių Universitetas (1979 m. baigiau
Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Piešimo, braižybos, darbų
mokytojo specialybę).
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BENDRAVIMO GEBĖJIMAI

Nuolat tobulinu komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo, švietimo
įstaigų organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijas. Dalyvavau
edukacinėje išvykoje „Mokyklų priežiūra ir konsultavimas Estijos ir Suomijos
savivaldybėse“, taikėme įgytą patirtį kartu su Šilalės savivaldybės administracijos
Švietimo skyriumi ir mokyklomis organizuodami edukacinę programą ir patirties
sklaidą.

ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI





PAGEIDAUJAMAM
DARBUI REIKALINGI
GEBĖJIMAI

DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI
VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Kuruoju rajono mokyklų veiklos įsivertinimo koordinatorių veiklą ir
kvalifikacijos tobulinimą. Kompetencijas įgijau dalyvaudama Mokyklų
tobulinimo programos B komponento Švietimo vadybos kokybės sistema B4
dalinių komponentų mokymuose ir seminaruose ir NMVA kvalifikacijos
tobulinimo programoje „Įsivertinimo ir vertinimo svarba tobulinant mokyklos
veiklą“.
Dalyvauju projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo
mokyklose (modelių sukūrimas)“ kodas VP1-2.1-ŠMM -01-V-03-001 dvejų
veiklų „Vertinimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Mokyklų
konsultavimas savivaldybėse“ mokymuose ir seminaruose.



Esu vadybos ekspertų grupių, vertinančių mokyklų vadovų kvalifikaciją,
vadovas ir narys.
 Esu rajono mokyklų vadovų atestacijos ir kelių švietimo įstaigų pedagogų
atestacijos komisijų narys.
 Dalyvavau projektuose:
„Švietimo veiklos kokybės vertinimas“, seminaras „Švietimo konsultantų
(vadybos ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas“ (Pedagogų profesinės raidos
centras, Vilnius, pažymėjimas Nr. 05436);
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“ (kodas VP1-2-2 ŠMM-06-V-001);
„Besimokančių mokyklų tinklai“ pagal nacionalinio lygio programą
„Besimokančių mokyklų tinklų kūrimas“;
„Neformalusis švietimas, neformaliojo ugdymo programų organizavimas ir
įgyvendinimas kaip savivaldybių savarankiškoji funkcija“, „Pasirenkamojo vaikų
švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ (SFMIS
kodas VP1-2.2 ŠMM-10-V-03-001 mokymai „Visų savivaldybių pasirenkamojo
vaikų švietimo teikėjų neformaliojo ugdymo kompetencijų ugdymas“.
MS Office programos, programa Internet EXPLORER darbui su žiniatinkliu.
B kategorijos vairuotojo teisės

© Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Puslapis 2 / 3

Gyvenimo aprašymas

PREZENTACIJOS
KONFERENCIJOS
SEMINARAI

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

 Prezentacijos:
„ Kokybės vadybos vertinimo modeliai,“
„Geros pamokos požymiai“,
„ Pamokos stebėjimas ir vertinimas“,
„Įsivertinimo instrumentų naudojimo galimybės“,
„Įsivertinimo apžvalga - „problemų krepšelio“ formavimas“,
„Suaugusiųjų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą: poreikiai ir galimybės
Šilutės rajone“,
„Etninė kultūra Šilutės r. bendrojo ugdymo įstaigose“,
„Estijos ir Suomijos mokyklų konsultavimo patirtis“.
 Rajono mokytojų konferencijos:
„Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas: pasiekimai, problemos,
perspektyvos“, (2010 m. birželio mėn.),
„Švietimo pokyčiai ir perspektyvos rajone“, (2012 m. spalio mėn.).
 Seminarai:
„Vertinimo duomenų panaudojimas mokyklos veiklai tobulinti“, (Šilutės Švietimo
pagalbos tarnyba, 2013-06-06 , pažyma Nr. R5-50),
„Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online
Lietuva)“, (Šilutės, Telšių ir Plungės Švietimo centruose 2013-02-03 mėn.).
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