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DARBO PATIRTIS
1999-2009

Technologijų vyr. mokytoja
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Technologijų dalykų mokymas 5-10 klasėse

2003- IKI DABAR

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Klaipėdos Vitės pagrinidnė mokykla
Organizuoti ugdymo procesą, stebėti ir vertinti ugdymo rezultatus, teikti pagalbą mokytojams,
pagalbos mokiniui specialistams, organizuoti mokytojų profesinio tobulėjimo ir gerosios patirties
sklaidos vertinimą. Koordinuoti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, metodinių
grupių darbą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą. Organizuoti mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimą. Diegti naujoves, dalyvauti projektinėje veikloje

2010 - IKI DABAR

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantė. Gebėjimai ir kompetencijos įgytos dalyvaujant
ES projektuose „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ „Kokybės vadybos stiprinimas
bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“. Konsultuoju mokyklas dirbant su IQESonline
Lietuva, vedu ir organizuoju seminarus apie įsivertinimą, apie veiklos tobulinimo planavimą, apie
pažangos pamatavimą, apie duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą, „skaitymą“, jų
panaudojimą, konsultuoju mokytojus dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo ryšio
panaudojimo pamokos tobulinimui.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2005-2007
1993-1993

Kauno technologijų universitetas
Viešojo adminitravimo magistras
Šiaulių universitetas
Edukologijos bakalauras, Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija
Darbšti. Atsakinga, komunikabili, kūrybiška, pareiginga

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
GIMTOJI KALBA

Lietuvių kalba

KITOS KALBOS

Rusų kalba

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

KLAUSYMAS

SKAITYMAS

BENDRAVIMAS
ŽODŽIU

INFORMACIJOS
PATEIKIMAS ŽODŽIU

C1

C1

C1

C1

C1

Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote).

Anglų kalba

B2

B2

B2

B2

B2

Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote).
Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
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DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI
KITI GEBĖJIMAI

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Renata Venckienė

gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa
▪
▪
▪

Mokyklų savęs vertinimo konsultantė
Mokyklų veiklos kokybėsišorės vertintoja
Vilties bėgimo savanorė

B kategorija nuo 1998 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA
PUBLIKACIJOS
PROJEKTAI

KONFERENCIJOS
SEMINARAI

APDOVANOJIMAI

Tyrimas „Mokyklos kultūra“, kaip gerosios patirties pavyzdys, publikuotas leidinyje „Veiksminga
vadyba ugdymo įstaigos tobulinimui“(2009, Vilnius).
Mokyklos tobulinimo partnerių parengimas ir veiklos modelio pilotinis išbandymas, 2013 m.
Kūrybinių partnerysčių projektas, Tyrinėjančios mokyklos, koordinatorė, 2013 m.
Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas, paraiškos rengimas ir įgyvendinimas, 2011
Pilietinio ir tautinio ugdymo projektai, 2007-2009 m. koordinatorė
2006-2008 Comenius projekto „Žaliojo rato mokyklos“ koordinatorė
Dalyvavimas projekte „ Bendrojo lavinimo beo profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų
mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje ir pagal „Bendrojo lavinimo ir profesinių
mokyklos mokytojų kvalifikacijos programą“ pedagogams vedžiau seminarus (40 val.), organizavau
egzaminavimą.
Nuo 2007 metų esu projektų recenzentė.
Pranešimas „Pozityvūs ir kūrybiški bendravimo būdai mokyklos bendruomenėje“ 2012 m. PŠKC
Metodinės veiklos vadyba mokykloje, 2008, PPRC.
Mokyklos tobulinimas pasitelkiant įsivertinimą, 2008, MMC.
Nauja mokytojų atestacijos tvarka, 2008, PŠKC.
Personalo valdymas :darbuotojų lojalumo skatinimas, vidinė komunikacija, problemų sprendimo
būdai, 2009, PŠKC.
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo organizavimas mokykloje,
2009, PŠKC.
Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo sityje(mokytojų konsultantų rengimo programa),2008, BPD,ES,
SMM,LPPARA.
„Coaching“ mokymai vadovams, 2009, PŠKC.
Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdžio kūrimo strategijos, 2009, PŠKC.
Mokyklų finansų valdymas sunkmečio sąlygomis, 2009, PŠKC.
Darbos santykių esmė, kylančio problemos ir jų sprendimo būdai, 2009, Veiklos idėjos ir strategijos.
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė, 2010, NMVA.
Išorės vertintoja, 2011, NMVA.
Modernios pamokos vadyba, 2011, PŠKC
Mokyklos vadovo vaidmuo plėtojant projektinę veiklą ugdymo procese, 2011, PŠKC
Įsivertinimo procesas ir jo veiksmingumas, 2011, NMVA
Vertinimas ugdant, 2011, UPC
Švietimo centrų ir įsivertinimo konsultantų bendradarbiavimo galimybės, 2012, ŠMŠC
Klasės auklėtojo darbo sėkmė ir kliūtys asmenybės ugdymo kelyje, 2012, PŠKC
Iqes konsultantų rengimas (I etapas), 2012, PPŠC
Intrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (Iqes online Lietuva), 2013, NMVA
Švietimo įsatigos vadybos naujienos, 2013, PŠKC
Etwining pažengusiems : nuo projketo idėjos iki įgyvendinimo, 2013, ŠČ
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms
kūrimas II etapas, 2013, NEC
Aktyvieji mokymo metodai, 2013, PŠKC
VŠĮ „ Drąsinkime ateitį“ padėka už ekologinę iniciatyvą mokykloje, 2012 m.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos padėka už vadybinę veiklą, 2012 m.
Klaipėdos Koncertų salės direktorės padėka už bendradarbiavimą, 2011 m.
Klaipėdos miesto švietimo skyriaus padėka už projekto „Gerumo mokykla“ parengimą ir
įgyvendinimą“, 2010 m.
Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus padėka už inicijuotą Etwining projektą, 2010 m.
KU Pedagogiko fakultetas už pagalbą vykdant Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos tyrimus, 2008 m.
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