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Lietuvė

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 1990 m. rugsėjo mėnesio
Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla, V.Kudirkos g. 5, LT-, Utena
Pagrindinė mokykla

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

Nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio iki 2006 m. balandžio mėn.
Mokytojas
Pedagogika, psichologija

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Socialinės pedagogikos ir psichologijos fakultetas
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Nuo 1985 m. rugsėjo mėnesio iki 1990 m. birželio mėn.
Ekonominės kibernetikos specialybė, ekonomistas – matematikas
Vilniaus Universitetas, Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetas

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*

Klausymas

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
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Rusų

B2
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vartotojas
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Pažengęs
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Pažengęs
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B2
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* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos
Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Gebu dirbti su kitais žmonėmis užimant pareigas, kuriose svarbus bendravimas (dalyvavau
tarptautiniame projekte, dalyvauju įvairiuose projektuose)
Gebu dirbti komandoje (dalyvauju komandinėje veikloje)
Sugebu vadovauti žmonėms, klasei (esu klasės auklėtoja, vadovauju rajono informacinių technologijų
mokytojų metodiniam būreliui, organizuoju rajoninius kompiuterinio raštingumo konkursus), vadovauju
rajono informacinių technologijų mokytojų metodiniam būreliui.
Esu informacinių technologijų mokytoja metodininkė.
Vadovauju būreliams „Reklama“ ir „Laikraščio „Labas“ leidyba“.

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos

Dirbu IQES online programa, kuriu įsivertinimo anketas, dirbu su įsivertinimo duomenimis.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos

Gerai moku dirbti Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage,
Outlook)
(ECDL pažymėjimas)
Naudojuosi įvairiomis taikomosiomis programomis
Sukūriau mokyklos internetinį puslapį Joomla sistemoje. Administruoju mokyklos internetinį puslapį
www.krasuona.utena.lm.lt
Esu mokyklos elektroninio dienyno administratorius.
.

Kiti gebėjimai ir kompetencijos

Gebu bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, vykdyti asmeninės patirties sklaidą
mokyklos bendruomenei, rajono institucijoms, konferencijų, seminarų metu.
Suaugusiųjų mokymai:
2006 m. birželio mėn. pravestas 80 valandų mokymų – paskaitų ciklas „Informacijos technologijos
pagrindai ir taikymas“
2007 m. gegužės – birželio mėn. vedžiau kompiuterinio raštingumo kursus LPS „Bočiai“ nariams pagal
4 ECDL modulius.
2010 m. lapkričio mėn. vedžiau kompiuterinio raštingumo mokymus „ECDL pradmenys (ECDL Start)“.
2010 m. gruodžio - 2011 sausio mėn. vedžiau kompiuterinio raštingumo mokymus „ECDL pradmenys
(ECDL Start)“.
2011 m. vasario - kovo mėn. vedžiau kompiuterinio raštingumo mokymus „ECDL pradmenys (ECDL
Start)“.
2011 m. balandžio - gegužės mėn. vedžiau kompiuterinio raštingumo mokymus „ECDL pradmenys
(ECDL Start)“.
2012 m. balandžio – gegužės mėn. vedžiau kompiuterinio raštingumo kursus pagal e-Citizen
programą Utenos švietimo įstaigų darbuotojams.
Esu mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantas.
Dalyvauju ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
sukūrimas)“.
Mokau mokyklas, kolegas dirbti su IQES online Lietuva.
Galiu organizuoti seminarus apie įsivertinimą, apie veiklos tobulinimo planavimą, apie pažangos
pamatavimą, apie duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą, jų panaudojimą.
Konsultuoju mokytojus dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo ryšio panaudojimo
pamokos tobulinimui.
2013 m. sausio 10 dieną vedžiau seminarą „Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas naudojant
IQES platformą. Vertinimas ir įsivertinimas panaudojant skaitmenines priemones“ Utenos Krašuonos
progimnazijos mokytojams.
2013 m. vasario 18 dieną vedžiau seminarą „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti (IQES online Lietuva)“ Zarasų švietimo centre Zarasų rajono bei Visagino miesto švietimo
įstaigų pedagogams.
2013 m. vasario 19 dieną vedžiau seminarą „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti (IQES online Lietuva)“ Širvintų švietimo centre Širvintų rajono švietimo įstaigų pedagogams.
Dalyvavau mokytojų patarėjų (coacher‘ių) mokymuose „IKT ir kitų inovatyvių mokymo priemonių
taikymas ugdymo procese“. Apmokyti du mokyklos mokytojai.
Esu mobiliųjų įrenginių panaudojimo ugdyme patarėja. http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/patarejai/
Vedžiau seminarus apie skaitmeninių priemonių panaudojimą vertinant ir įsivertinant ir gero elgesio
skatinimo įsivertinimo programas rajono informacinių technologijų mokytojams ir Utenos rajono
švietimo įstaigų pavaduotojams.
2012 – 2013 m.m. dalyvavau „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Pokyčių mokyklos programoje.
2013 m. dalyvavau pilietiškumo ugdymo projekte „Kuriame Respubliką".

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

B kategorija nuo 1994 m.

