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mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui , informacinių technologijų mokytoja
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultantė - lektorė
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Didlaukio g. 82, LT – 09217 Vilnius

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
(2002 - 2013)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Informacinių technologijų mokytoja
2002 metais Kauno technologijos universitete baigiau edukacinių informacinių technologijų
kvalifikacijos programą ir įgijau edukologijos magistro laipsnį.
II vadybinė kategorija

Lietuvių kalba

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rusų kalba

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

Anglų kalba

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Bendravimo gebėjimai

Puikūs bendravimo gebėjimai, kuriuos tobulinu dalyvaudama seminaruose ir vesdama seminarus
mokyklų bendruomenėms. Moku dirbti komandoje.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ Šiuo metu dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui, esu atsakinga už mokyklos veiklos įsivertinimą,
esu mokyklos veiklos įsivertinimo grupės vadovė.

Darbo kompiuteriu gebėjimai

MS Windows“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS Offise Power Point “, MS Internet Explorer“, „
MS Outlook Express“.
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▪ konsultuoju mokyklų bendruomenes mokyklos veiklos įsivertinimo klausimais, mokau dirbti su
IQESonline Lietuva, konsultuoju mokytojus dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo ryšio
panaudojimo pamokos tobulinimui.
▪ vedu seminarus tema „ Mokyklos veiklos įsivertinimas – mokinių pažangai ir organizacijos
tobulinimui“ apie mokyklos veiklos tobulinimo planavimą, pažangos pamatavimą, duomenų rinkimą,
apdorojimą, interpretavimą, „skaitymą“, jų panaudojimą.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Publikacijos
Prezentacijos
Projektai
Konferencijos
Seminarai
Apdovanojimai
Narystės
Rekomendacijos

▪ 2005-2006 m. Dalyvavau MTP (B) komponento „Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas“
(B4) dalinio komponento „Vidaus ir išorės auditas“ Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito
metodikos atnaujinimo projekto „Kaip mums sekasi ?“ darbo grupėje „Ataskaita ir nauda“.
▪ 2007 m. vasario 28 – kovo 1 d.. dalyvavau 12 val. seminare „Bendrojo lavinimo mokyklos
įsivertinimo (vidaus audito) metodinių rekomendacijų rengimas“
▪ 2007 m. kovo 11-20 d. dalyvavau 60 val. seminare Škotijoje, Edinburge „Vidaus audito metodikos
atnaujinimas“
▪ 2007 m. kovo mėn. 29-30 d. vedžiau seminarą „Duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė“
(Širvintų raj. švietimo skyriaus darbuotojams bei mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui).
▪ 2007m.vasario – gruodžio mėn. dalyvavau bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo (vidaus audito)
metodinių rekomendacijų paruošimo projekto darbo grupėje.
▪ 2008 – 2013m.
▪ dalyvavavau ES projekte „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“,
▪ dalyvauju ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
sukūrimas)“
▪ Vesti seminarai.
▪ „ES SF projekto „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtų instrumentų
panaudojimas“
▪ „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES) online Lietuva“ Kalvarijos ir Kazlų
rūdos savivaldybių, Kauno rajono ir Šakių rajono mokyklų vadovams, atsakingiems už mokyklos
veiklos įsivertinimą, įsivertinimo grupių nariams.
▪ „Mokyklos veiklos įsivertinimas – mokinių pažangai ir organizacijos tobulinimui“ Kėdainių r., Vilniaus,
Vilniaus r. , Klaipėdos, Vilkaviškio r., Jurbarko, Kauno mokyklų bendruomenėms.
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