Europass
gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija
Pavardė (-ės) / Vardas (-ai)
Adresas(-ai)

ŠIRKIENĖ NERINGA
Šėta,
LT-LT-58131 Kėdainių rajonas (Lietuvos Respublika)

Telefonas(-ai)

8-347-35345

Faksas(-ai)

8-347-35155

El. paštas(-ai)
Pilietybė

Mobilusis
telefonas

8-614-57324

neringasir@centras.lt
lietuvis, -ė

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

01/09/1992 →
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Vadyba. Atsakinga už vidurinį mokymą ir mokyklos ugdymo proceso organizavimą.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Šėtos vidurinė mokykla
Kėdainių 1 Šėta
Kėdainių raj.
LT-58131

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Švietimas
01/09/1991→
Lietuvių k. mokytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Lietuvių kalbos mokymas
Darbovietės pavadinimas ir adresas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Šėtos vidurinė mokykla
Kėdainių 1 Šėta
Kėdainių raj.
LT-58131
Švietimas
31/08/1989- 31/08/1991
Lietuvių k. mokytoja
Lietuvių kalbos mokymas

Darbovietės pavadinimas ir adresas Pagirio vidurinė mokykla, Pagiriai,
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Kėdainių r.
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Švietimas

Datos 25/08/1985-20/09/1988
Profesija arba pareigos Vyr. pionierių vadovė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Laisvalaikio organizavimas
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Vadoklių vidurinė mokykla,Vadokliai,
Panevėžio r.
Švietimas

Išsilavinimas Aukštasis
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai/ profesiniai
gebėjimai
Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją
Datos

1999 - 2002
edukologijos magistrė
Švietimo vadyba,andragogika, ugdymo turinio formavimas ir kt.
Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų fakultetas, Donelaičio g. 52-203, Kaunas
2

1981-1985

Kvalifikacija Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Pagrindiniai dalykai/ profesiniai
gebėjimai
Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

Lietuvių, rusų, prancūzų k., kalbotyra ir jos dalykai, užsienio, antikos, rusų, lietuvių literatūra ir kita
Vilniaus pedagoginis institutas, lietuvių kalbos ir literatūros fakultetas, Studentų g.39 , Vilnius
1

Asmeniniai gebėjimai ir Vadovauti ,organizuoti, dirbti komandoje, kurti, planuoti, analizuoti, tirti ir apibendrinti.
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

lietuvių

Kita kalba (-os)

Supratimas

Įsivertinimas
Europos lygmuo (*)

Klausymas

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų k.

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

Prancūzų k.

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

Rusų k.

C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas
(*) Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

Sugebu organizuoti komandos darbą ir dalyvauti jame, gebu bendrauti ir bendradarbiauti su
žmonėmis.

Organizaciniai gebėjimai ir Komunikacinė kompetencija.
kompetencijos Sugebu telkti komandas konstruktyviam dialogui. Žinias, įgytas seminaruose ir kursuose, perteikiu
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mokyklos bendruomenei. Turiu įgūdžių dirbti grupėje ir vadovauti jai, siekti susitarimo.
Įgijusi gebėjimą diskutuoti ir valdyti auditoriją, vedžiau teorinius – praktinius seminarus
„Pamoka – mokyklos veiklos kokybės garantas“, ,,Pamokos vadyba”, ,,Pamokos planavimas ir
organizavimas“, ,,Mokyklos veiklos įsivertinimas: procedūros ir instrumentai“, ,,Bendrojo lavinimo
mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“, ,,IQES platformos panaudojimo galimybės
tobulinant pamoką bei įsivertinant gimnazijos veiklą“ Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos, Alytaus A.
Ramanausko-Vanago gimnazijos, Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Labūnavos pagrindinės mokyklos
mokytojams, Kėdainių pagrindinių mokyklų, gimnazijų direktoriams. Organizavau konferenciją
,,Pamokos vadyba” respublikos mokytojams.
Esu Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito
vadovaujančioji vertintoja,mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantė.
Esu gimnazijos įsivertinimo grupės koordinatorė nuo 2000 m.
Informacijos valdymo kompetencija.
Dalyvavau KKPC kursuose pagal bazinę kompiuterinio raštingumo programą ,,ECDL pradmenų
programa” ir atlikau praktines užduotis.
Dalyvavau ŠITC kursuose ,,Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai” ir baigiau
nuotolinio mokymo kursą, parengtą pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės
dalies medžiagą.
Dalyvavau pagal programą ,,Partneriai mokyme” organizuotame konkurse rengti metodinę medžiagą
apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese bei parengiau metodinę medžiagą, kuri buvo
įvertinta ir paskelbta internete adresu http://emokykla.lt/konkursai/metod/
Dalyvavau ES projekte „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“. Dalyvauju ES projekte
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“. Šių seminarų metu
įgijusi teorinių žinių bei praktinių įgūdžių mokau mokyklas dirbti su IQESonline Lietuva, konsultuoju, kaip
atlikti įsivertinimą: rinkti, apdoroti, interpretuoti gautus duomenis, tobulinant mokyklos veiklą, kaip
pamatuoti mokinių bei mokyklos pažangą, kaip panaudoti grįžtamąjį ryšį pamokos tobulinimui.
Įgytas žinias panaudoju dalyvaudama respublikos ir tarptautiniuose projektuose. Subūriau
mokyklos mokytojų komandas dalyvauti tarptautiniuose Socrates Comenius 1.3. , Nordplus ir
projektuose. Šiuose projektuose mokytojų ir mokinių komandos pristatė mokyklos veiklos tobulinimo
aspektus, pamokos metodiką, ugdymo programą, mokymosi sistemą anglų kalba, kuriais gali naudotis
Europos (Italijos, Vokietijos) mokyklos, dalyvavo įvairiuose renginiuose, pamokose.
Suprantu mokymosi visą gyvenimą esmę. Požiūrį į vadybos sampratą pakeitė išklausytos paskaitos ir
praktiniai užsiėmimai. Nuosekliai mokiausi vadybos dalyvaudama kursuose, atlikdama praktines
užduotis. Seminaruose, organizuotuose išorės vertintojams, mokyklos veiklos įsivertinimo
konsultantams, įgijau kompetencijos vertinti savo ir kitų pedagoginę veiklą, tobulinau bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.
Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Darbas su Iqesonline programa
Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis ( Word, Excel, Power Point ).
kompetencijos Dirbu su Internet Explorer, naudojuosi darbe el. paštu, intranetu.
Meniniai gebėjimai ir kompetencijos

Literatūriniai gebėjimai, retorikos mokymas

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Projektinė veikla
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

Turiu lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą. „B“ kategorija nuo 1994 m.

Papildoma informacija
Priedai
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