Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ
INFORMACIJA

Renata Liagienė
Petkeliškių km., Veiverių sen., Prienų rajonas
Darbo telefonas: 8 319 42145, mobilus: 861637365
direktore@skriaudziai.prienai.lm.lt
Pilietybė: Lietuvos Respublikos

PAREIGOS

Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultantas

DARBO PATIRTIS
Nuo 2004 metų iki dabar
Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla, Jaunimo g. 5A, Skriaudžiai, Prienų
rajonas,
LT-59277,
Tel.:
(8-319)
42145
El.
paštas:
rastine@skriaudziai.prienai.lm.lt
Direktorė, chemijos ir technologijų mokytoja
▪
Pagrindinė direktorės veikla: mokyklos darbo organizavimas, mokyklos
bendruomenės telkimas valstybinės ir savivaldybės švietimo politikos
įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų vykdymui.
▪
Atsakomybė: už visą mokyklos veiklą.
Nuo 1998 metų iki 2004 metų
Kauno rajono Mastaičių pagrindinė mokykla, Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno
rajonas, tel. 8 37 561285
Direktorės pavaduotoja ugdymui, chemijos ir technologijų mokytoja
▪
Pagrindinė pavaduotojos veikla: mokyklos ugdymo proceso
organizavimas, vidaus audito organizavimas ir vykdymas, mokyklos vidaus audito
kuratorius.

Atsakomybė: už visą kuruojamų sričių veiklą, sklandų ugdymo proceso
vyksmą mokykloje, vidaus audito vykdymą mokykloje.
Nuo 1994 m. iki 1998 m.
Lietuvos žemės ūkio universitetas; Namų ūkio ir sodininkystės katedra
Asistentė (likviduota pareigybė)
Nuo 1991 m. iki 1998 m.
Kauno Maironio gimnazija
Chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja, socialinė pedagogė (1 metus)
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Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Nuo 2012 metų iki dabar
Vadovų magistrantūros Švietimo lyderystės studijos
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

2003 -2004 m.m.
Socialinių mokslų magistras
Vilniaus Pedagoginis universitetas
1997 -2002 m.
Chemijos ir buities darbų mokytoja
Vilniaus Pedagoginis universitetas
ASMENINIAI
GEBĖJIMAI
GIMTOJI KALBA
KITOS KALBOS

Anglų kalba
Rusų kalba

Lietuvių kalba
KALBĖJIMAS
INFORMACIJ
BENDRAVIM
OS
KLAUSYMAS SKAITYMAS
AS ŽODŽIU PATEIKIMAS
ŽODŽIU
B1
B1
A2
A2
SUPRATIMAS

C2

C2

C2

C2

RAŠYMAS

A2
C1

Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs
vartotojas
BENDRAVIMO
GEBĖJIMAI

Komandinio darbo įgūdžiai (dalyvauju bei vadovauju daugeliui mokyklos bei
rajono darbo grupių, dalyvavau apskrito stalo diskusijoje regionų politikos
klausimais, vykusioje Seimo rūmuose).
Geras sugebėjimas prisitaikyti įvairiapusiškoje aplinkoje, kurį išsiugdžiau
dirbdama visuose mokyklų tipuose (aukštojoje, gimnazijoje, pagrindinėje
mokykloje).
Puikūs komunikaciniai gebėjimai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai,
kuriuos įgijau dalyvaudama įvairiuose projektuose ir darbe su mokiniais, pasirašyta
nemažai bendradarbiavimo sutarčių su įvairiomis mokyklomis, kitomis
institucijomis.
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ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO
GEBĖJIMAI

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Vadovavimas (dabar atsakinga už 40 žmonių komandą, visą mokyklos veiklą).
Organizuotumas: turiu patirties organizuojant savo ir kitų darbą. Kasmet
organizuoju respublikinę konferenciją „Projekto metodas pamokoje“. Gautos
Prienų rajono savivaldybės padėkos: 2006 m už kryptingą darbą kuriant mokyklos
įvaizdį ir gerinant veiklos kokybę, 2009 m. už profesinę ir vadybinę iniciatyvą,
aktyvią veiklą, telkiant mokyklos bendruomenę, demokratinės kultūros ir pilietinių
vertybių puoselėjimą, ugdant jaunąją kartą; 2011 m. už prasmingą profesinę veiklą
ir aktyvią kūrybinę iniciatyvą.
Puiki projektų valdymo ir vadovavimo komandai patirtis (per paskutinius 5 metus,
parengiau, vadovavau arba vykdžiau 5 finansuojamus projektus, dar 22
darbuotojus paskatinau teikti paraiškas įvairioms programoms ir fondams ). 2013
m. parengiau Prienų Vietos veiklos grupei projektą ikimokyklinio skyriaus
remontui, kuris buvo finansuotas iš ESF lėšų.
Aktyvus dalyvavimas bendruomeninėje veikloje (esu Veiverių seniūnijos
bendruomenės pirmininkės pavaduotoja).

KONSULTANTO
DARBUI REIKALINGI
GEBĖJIMAI

Veiklos kokybės įsivertinimo proceso praktinis išmanymas – mokykloje
įsivertinimo procese dalyvauju nuo 2002 metų, nuolat esu šios veiklos
koordinatorė, įgyta patirtimi dalinuosi su respublikos mokyklomis. 2011 metais
mokykloje vykusio veiklos išorės vertinimo metu 5.2. tema „Mokyklos savęs
vertinimas“ buvo įvertinta 4 lygiu.
Sugebu analizuoti, apibendrinti tyrimų išvadas, vadovauju mokyklos strateginio
plano bei mokyklos veiklos programos rengimui, kuriuose yra naudojami vidaus
įsivertinimo duomenys.
Esu laisvai bendraujantis, bendradarbiaujantis žmogus, sugebantis organizuoti
komandos darbą ir dirbti joje, iškilusias problemas stengiuosi spręsti taikiai,
diskusijos pagalba.

DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI

Gerai moku naudotis „Microsoft Office™“ programomis, dirbdama pavaduotojos
pareigose, pamokų tvarkaraštį rengiau naudodamasi programa „Mimoza“.
Esu sėkmingai išlaikiusi visų modulių testus ir įgijusi pilną Europos kompiuterio
vartotojo pažymėjimą ECDL;
Pamokose naudoju įvairias mokomąsias programas (pvz. „Crocodile chemistry“,
„Chem3D“, „Grožio salonas“ ir kt.).
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KITI GEBĖJIMAI

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

2008 m. baigiau Veiverių A. Kučingio meno mokyklos Dailės studijos suaugusiųjų
klasę, kartu su mokinių darbais rengiu savo darbų parodas.
Mano mokinių parengti darbai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose, rajoniniuose
konkursuose, konferencijose (gauti padėkos raštai už mokinių parengimą
konkursams, konferencijoms).
Parengiau ir vedu kvalifikacijos tobulinimo programas savo mokyklos, rajono,
respublikos mokytojams, kuriose jie gali tobulinti savo turimas kompetencijas.
Buvau nominuota Veiverių seniūnijos šviesuolių konkurse „Via Vera2010“ nominacijai „Mokslas ir švietimas“.

VAIRUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS

B kategorija, nuosavas automobilis.

PAPILDOMA
INFORMACIJA
1996 m. suteikta chemijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.
1999 m. suteikta darbų mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.
2001 m. įgyta I vadybinė kategorija (šuo metu III)
2008 m. įgyta II vadybinė kategorija
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