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PAGEIDAUJAMAS DARBAS

Mokyklos įsivertinimo konsultantas

DARBO PATIRTIS

1993-09-01 iki dabar Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla,
Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274, Molėtų r.
anglų kalbos mokytoja
1984-1993 Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla,
Pergalės g. 2, Pabaisko mstl., Lt-20249, Ukmergės r.
anglų kalbos mokytoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
▪
Mokytoja,
▪
mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė,
▪
Mokytojų tarybos posėdžių sekretorė,
▪
Mokyklos tarybos narė,
▪
Mokyklos įsivertinimo grupės narė,
▪
mokytojų atestacijos komisijos sekretorė,
▪
rajono anglų kalbos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė.
Veiklos sritis: vidurinis ugdymas
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2010-09-30 NMVA, mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo
švietimo konsultanto kompetencija
Aukštasis išsilavinimas.
1984 m. VVU, romanų-germanų kalbos ir literatūros specialybė;
filologo, anglų kalbos dėstytojos kvalifikacija
ASMENINIAI GEBĖJIMAI
GIMTOJI KALBA

Lietuvių kalba

KITOS KALBOS

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

KLAUSYMAS

SKAITYMAS

BENDRAVIMAS
ŽODŽIU

INFORMACIJOS
PATEIKIMAS ŽODŽIU

Anglų kalba

C1

C1

C1

C1

C1

Rusų kalba

C1

C1

C1

C1

C1
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Vokiečių kalba

A2

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

A2

A2

A2

A2

BENDRAVIMO GEBĖJIMAI

▪
bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama įvairiose darbo grupėse mokykloje, vesdama
seminarus rajone ir respublikoje anglų kalbos mokymo bei mokyklos įsivertinimo temomis.

ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI

▪
vadovavimas (jau 12 metų esu rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė ,
dvejus metus mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė, 18 metų buvau klasės vadovė)
▪
projektų koordinavimas

PAGEIDAUJAMAM DARBUI
REIKALINGI GEBĖJIMAI

DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

▪
geri įsivertinimo proceso valdymo įgūdžiai (jau 10 metų esu mokyklos įsivertinimo grupės
narė)
▪
tiriamosios veiklos įgūdžiai (išklausyti seminarai, įsivertinimo grupės veikla)
▪
organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo įgūdžiai (išklausyti seminarai įsivertinimo
grupės veikla)
▪
gerai moku naudotis visa Microsoft Office™ programa, naudojuosi internetu.
Kursai:
1. „Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos kėlimo kursai“ (40 val., Kompetencijų ugdymo
centras)
2. „Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai“ (30 val., LR ŠMM Švietimo
informacinių technologijų centras, 2002-11-07 – 2002-12-07)
3.“Nuotoloniai kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą švietimo kursai“ (240 ak. val., UAB
„Virtuali tikrovė“ - įgaliotasis ECDL testavimo centras, 2008-07 – 2008-10)
▪

B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA
PUBLIKACIJOS

SEMINARAI

Publikacija:

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika, III dalis. Molėtų švietimo centras, 2004.
Seminarai:
▪
„ES SF projekto „Bendrojo lavinimo įsivertinimo instrumentų „ kūrimas ir diegimas“ , Molėtų
pagrindinė mokykla, 2010-12-15
▪
Praktikumas „Įsivertinimo poveikis mokyklos pažangai“, Molėtų ŠC, 2012-04-13
▪
„IQES online instrumentai“, Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, 2012-12-06
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