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Galiu vesti seminarus apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
planavimą, vykdymą, duomenų rinkimą ir apdorojimą, interpretavimą,
tolimesnės veiklos planavimą, išorės audito ataskaitos analizavimą,
geros pamokos požymius. Galiu konsultuoti mokytojus dėl
grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje, naudojantis IQES online ir
grįžtamojo ryšio panaudojimo pamokos tobulinimui.

DARBO PATIRTIS
2001-09-03 iki dabar

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
▪ Vadovavimas metinio veiklos plano rengimui ir įgyvendinimui, mokyklos strateginio plano vykdymas
ir įgyvendinimas, mokyklos veiklos kokybės vertinimo organizavimas ir gautų duomenų
panaudojimas veiklai tobulinti, ugdymo turinio planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas, akademinių
ugdymo rezultatų analizavimas ir jų panaudojimas veiklai tobulinti, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas.

2000-09-31 – 2001-09-03

Biologijos mokytoja
Panevėžio „Saulėtekio“ vidurinė mokykla
▪ Biologijos mokytoja, ekologų būrelio vadovė.

1989-08-25 – 2000-08-31

Biologijos mokytoja
Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla
▪ Biologijos, chemijos mokytoja, metodinės grupės pirmininkė.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1984- 1989

Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytoja

Įrašykite EQF lygį (jei
žinote)

Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas
ASMENINIAI GEBĖJIMAI
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Prancūzų kalba

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Klausymas
C1

Skaitymas
C1

B1

B1

Bendravimas žodžiu
C1

B1

Informacijos
pateikimas žodžiu
C1

C1

B1

A1

Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Komandinis darbas, bendravimo gebėjimai.
▪ gebėjimus tobulinau tiesioginiame darbe, išorės vertintojo darbe ir seminaruose.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Komandų telkimas, naujovių taikymas darbe, ugdymo turinio vadyba.
▪ gebėjimus tobulinau tiesioginiame darbe, išorės vertintojo darbe ir seminaruose.

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Esu mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantė, dalyvavau ES projekte „Mokyklų įsivertinimo
instrumentų kūrimas ir diegimas“, dalyvauju ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo
lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“.
Mokau mokyklas dirbti su IQES online Lietuva, vedžiau seminarus šia tema.
Nuolat ieškau ir išbandau naujas ugdymo formas, palengvinančias mokinių mokymąsi, skatinančias
mokinių motyvaciją.
Esu dalyvavusi 20 mokyklų išorės audito darbe.

Darbo kompiuteriu gebėjimai

Geri darbo su Microsoft Office (Word, Excel, Power-Point), Internet Explorer programomis įgūdžiai.
Gebu dirbti su IQES online.

Kiti gebėjimai

Geri kokybės proceso valdymo įgūdžiai (šiuo metu kartu su mokyklos komanda dalyvaujame ES
projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 klasių) mokinių esminių kompetencijų
ugdymas“, dalijamės patirtimi su kitomis mokyklomis.

PAPILDOMA INFORMACIJA
PRIEDAI
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