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DARBO PATIRTIS:

Nuo 2008-02-01 iki dabar – Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorės
pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja.
2000-09-01 – 2008-01-31 – Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos
direktorės pavaduotoja ugdymui.
2006-2007 m. – Klaipėdos VšĮ„Vaivorykštės tako“ pagrindinė mokykla,
matematikos mokytoja (antraeilėse pareigose).
1999-2008 m. - Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, matematikos mokytoja.
1998-1999 m. – Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, etikos mokytoja.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA:

Aukštasis
2007 m. baigta Švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijų programa;
Klaipėdos Universitetas;
Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
1996 m. baigtos studijos Klaipėdos Universitete, Pedagogikos fakultetas;
Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2012 m. – suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija;
2006 m. – suteikta matematikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė
kategorija;
2005 m. – suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
2010 m. suteikta išorės vertintojo kvalifikacija.
2010 m. - mokyklų savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė.

ASMENINIAI
GEBĖJIMAI:

GIMTOJI KALBA:

Iniciatyvumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, gebėjimas
greitai įsisavinti žinias, bendradarbiauti, analizuoti ir sisteminti informaciją,
puikūs darbo komandoje įgūdžiai.
Lietuvių kalba
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BENDRAVIMO
GEBĖJIMAI:

ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO
GEBĖJIMAI:
DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI:
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Puikūs bendravimo gebėjimai.
Dalyvauju bendrojo ugdymo mokyklų išorės vertinime, esu mokyklų savęs
vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė.
Puikūs organizaciniai / vadovavimo gebėjimai – esu atsakinga už ugdymo proceso
organizavimą, veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą gimnazijoje,
koordinuoju metodinės tarybos, projektinę veiklą.
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (moku naudotis Microsoft Office, interneto
naršyklių ir kt. programomis bei IQES online Lietuva internetine platforma).

VAIRUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS:

B kategorija

PAPILDOMA
INFORMACIJA:

Mokau ir konsultuoju mokyklas kaip dirbti su internetine platforma
IQESonline Lietuva.
Galiu vesti seminarus apie veiklos kokybės įsivertinimą (proceso
organizavimą, duomenų rinkimą, rezultatų panaudojimą, pažangos
pamatavimą), sėkmingos pamokos organizavimą bei grįžtamąjį ryšį ir jo
naudojimą pamokos tobulinimui.
Vertinau ir vertinu kitų Klaipėdos mokyklų matematikos, informacinių
technologijų, muzikos, biologijos, technologijų, kūno kultūros vyr. mokytojų,
siekiančių įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą.
Dalyvavau Klaipėdos miesto „Bendrojo lavinimo mokyklų, teikiančių
profilinį mokymą“ išoriniame vertinime 2003-2004 m.m.
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PUBLIKACIJOS:

PROJEKTAI:

KONFERENCIJOS:

SEMINARAI:

Jurgita Račkauskienė

„9-10 klasių mokinių profesinio informavimo naudojant informacines
komunikacines technologijas kokybės valdymo ypatumai“ – VDU leidinyje
„Švietimo kokybės gerinimas: problemos ir perspektyvos“, 2008 m.
„Mokytojų IKT kompetencijos taikymo aspektai mokinių profesiniame
informavime“ – VšĮ Socialinių mokslų kolegijos leidinyje „Inovatyvūs
karjeros konsultavimo modeliai“, 2008 m.
Dalyvauju NMVA projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo
mokyklose (modelių sukūrimas)“, IQES konsultantų mokymai.
Dalyvavau NMVA projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo
instrumentų kūrimas ir diegimas“ seminarai „Mokyklų savęs vertinimo
konsultantų rengimas“;
2011-2013 m. šalies projekto „Kūrybinės partnerystės“ koordinatorė
gimnazijoje.
2009 m. - tarptautinis projektas „Atvira savivalda“;
2011-2012 m.m. – šalies projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“;
Pranešimas „Mokytojų IKT kompetencijos taikymo įtaka mokinių profesinio
informavimo kokybei“ - tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje
„Informacinės ir komunikacinės technologijos karjeros konsultavime: Naujos
galimybės ir iššūkiai“, 2008 m.
Vesti seminarai:
„Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir vertinti (IQES online
Lietuva)“ (2013 m.);
„Sėkmingos pamokos planavimas ir organizavimas“ (2012 m.);
„Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo procesas“ (2011 m.);
„Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Procesas ir nauda.“ (2011 m.);
„Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir
diegimas“ (2010-2011 m.);
„Kompiuterinis raštingumas“ (2008 m.).

