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Mokytoja, gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui
Šakių „Žiburio“ gimnazija“, V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel.: 8 (345) 60176 gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt
gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui , matematikos mokytoja
vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultantė - lektorė
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Didlaukio g. 82, LT – 09217 Vilnius

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
(1978 - 1981)

Matematikos mokytoja
1981 metais baigiau Šiaulių K.Preikšo pedagoginį institutą, matematikos fakultetą
Matematikos mokytoja metodininkė.
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Bendravimo gebėjimai

bendravimo gebėjimus tobulinau dalyvaudama seminaruose, vesdama seminarus mokytojams.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ Šiuo metu dirbu gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, esu atsakinga už pamokų tvarkaraščio
sudarymą, už įsivertinimą gimnazijoje, esu įsivertinimo grupės vadovė, konsultuoju mokinius
sudarant individualų ugdymo planą
▪ mokau mokyklas dirbti su IQESonline Lietuva, konsultuoju mokytojus dėl grįžtamojo ryšio taikymo
pamokoje ir grįžtamojo ryšio panaudojimo pamokos tobulinimui.

Darbo kompiuteriu gebėjimai

MS Windows“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS Offise Power Point “, MS Internet Explorer“, „
MS Outlook Express“.
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Kiti gebėjimai

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

▪ galitiu organizuoti seminarus apie įsivertinimą, apie veiklos tobulinimo planavimą, apie pažangos
pamatavimą, apie duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą, „skaitymą“, jų panaudojimą.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Publikacijos
Prezentacijos
Projektai
Konferencijos
Seminarai
Apdovanojimai
Narystės
Rekomendacijos

2004 – 2007m.
1.skaitytas pranešimas „ Projektinis darbas Šakių „Žiburio“ gimnazijoje“ Mokslinėje pedagoginėje
konferencijoje Kybartuose.
2. skaitytas pranešimas „Kaip rinkti duomenis VA“ seminare „Vidaus auditas : įsivertinančių mokyklų
klubai“.
3. vestas seminaras „Audito duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė“ Kaišiadorių r. Žiežmarių
vidurinės mokyklos mokytojams.
4. vestas seminaras „Kaip mums sekasi“ Druskininkų švietimo centre.
5. vestas seminaras „Naujosios ir senosios vidaus audito metodikos dermė. Vidaus auditas Škotijoje“
Šakių r. mokyklų direktorių pavaduotojams .
2008 – 2013m.
▪ dalyvavavau ES projekte „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“,
▪ dalyvauju ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
sukūrimas)“
Vesti seminarai
▪ „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenys bei jų analizė“ Pakruojjyje ir Vilniuje.
▪ „ES SP projekto „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtų instrumentų
panaudojimas“ Kauno rajono švietimo centre ir Klaipėdos miesto švietimo ir kultūros centre mokyklų
direktoriams, įsivertinimo grupių nariams.
▪ „Pasiruošimas giluminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui. Problemų krepšelio sudarymas“
Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos ir Gražiškių gimnazijos pedagogams.
▪ „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES) online Lietuva“ Kalvarijos ir Kazlų
rūdos savivaldybių, Kauno rajono ir Šakiųrajono mokyklų vadovams, atsakingiems už mokyklos
veiklos įsivertinimą, įsivertinimo grupių nariams.
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