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ASMENINĖ INFORMACIJA Rita Ivanova 

 

 

Ukmergė, Lietuva 

 +370-601-23923        

ritagerda@gmail.com 

| Pilietybė lietuvė 

 
DARBO PATIRTIS  

2012 – 2015  

 

2010 - 2013 

Dalyvavimas ES projekte  „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo 
lavinimo mokyklose“ (modelių sukūrimas)  
Mokyklų veiklos įsivertinimo konsultantė 

2008 – 2009 

2008 – 2011 

2008 – 2010 

2004 – 2006 

 

2000 - 2010 

NMVA vidaus audito lektorė 
 Matematikos ugdymo turinio švietimo konsultantė 
Vertinimo švietimo konsultantė 
  ŠMM, ŠPC, Britų tarybos projektas „Vertinimas ugdymo procese“ ir 
vertinimo koordinavimas mokykloje 
Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė 

2010 - 2013 

 
 

 

 

1996- 2000 
 

1986 – 1996 

 
 

1982 – 1986 

1981 - 1982 

 Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mokytoja; 

 dėstau matematiką 5-10 klasėse; 

 Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės koordinatorė 

 Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė 
 
       Ukmergės Antano Smetonos vidurinė mokykla, matematikos mokytoja 
 
      Ukmergės Antano Smetonos vidurinė mokykla, direktorės pavaduotoja                 
ugdymui 

Ukmergės Antano Smetonos vidurinė mokykla, matematikos mokytoja 

Ukmergės Veprių vidurinė mokykla, matematikos mokytoja 

 
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA  
1977 – 1981  
1970 – 1977 

VPU, matematikos fakultetas, matematikos mokytojo kvalifikacija Ukmergės 
Gudaičio – Guzevičiaus vidurinė mokykla, vidurinis išsilavinimas 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI  

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos 

pateikimas žodžiu  

Rusų klb. - - - - - 

 Nesu atlikusi kalbos lygio nustatymo testo.  
Abitūros egzamine žinios ir gebėjimai įvertinti 5 (5-balėje vertinimo sistemoje) 

Vokiečių klb. - -    

 Nesu atlikusi kalbos lygio nustatymo testo. 

 

Bendravimo gebėjimai Bendravimas – esminis mano kasdienio darbo elementas: nuo 1981 metų teko dirbti su įvairaus 
amžiaus mokiniais ir labai įvairius požiūrius turinčiais jų tėveliais.  Esu linkusi padėti kolegoms ir 
geranoriškai dalinuosi įvairiausiuose užsiėmimuose  gauta informacija, praktiniais patarimais, 
efektyviais patirtinės veiklos elementais. Esu iniciatyvi, greitai besimokanti.  
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Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Visos savo profesinės veiklos metu teko užrimti skirtingo lygmens vadovaujančias pozicijas: nuo 
mokytojos iki direktorės pavaduotojos, nuo mokyklinių renginių organizatorės iki vadovavimo 5-10 
žmonių darbo grupei.  Vienuoliktus metus dirbu su mokyklos veiklos Įsivertinimo grupe. Dešimt metų 
vadovavau mokyklos metodinei grupei. Viena svarbiausių organizacinių ir vadovavimo gebėjimų 
raiškos galimybė yra seminarų, diskusijų ir praktinių užsiėmimų organizavimas:  mokytojų kolektyvui ir 
jų grupėms, mokinių tėveliams, kolegoms ir jų komandoms iš kitų rajono mokyklų, vadovams. 

 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

Esu pasirengusi mokyklų komandas apmokyti dirbti su IQESonline Lietuva; organizuoti seminarus 
apie įsivertinimo proceso organizavimą, duomenimis grįstą veiklos planavimą, veiklos kokybės ir 
pažangos pamatavimą; pristatyti tiriamojo darbo specifiką: duomenų rinkimą, apdorojimą, 
interpretavimą, tikslingą jų panaudojimą; konsultuoti mokytojus dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje 
ir grįžtamojo ryšio panaudojimo  pamokos tobulinimui; aptarti komandų formavimo(-si) ir darbo 
ypatumus. 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Operacinės sistemos: Windows 

Darbas Internet Explorer 
 

Kiti gebėjimai Aktyvus poilsis,  teatras, mezgimas, šokiai, gėlių auginimas ir priežiūra, kepiniai.  
 
 
 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

Publikacijos 

 

 

 

Prezentacijos, pranešimai, 
konferencijos, seminarai 

- „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas matematikos pamokose“ – leidinyje „Lietuvos mokyklos patirtis ir 
perspektyvos“ 
„Matematikos pamoka 8 klasėje” – leidinyje  “Vertinimas ugdymo procese”, LR ŠMM,  ŠPC, 2006,  psl. 137 – 138 
“Pakeliui į džiaugsmo mokyklą“ -  leidinyje „Mokyklų sėkmės istorijos“, NMVA,  2008, psl. 192 - 202 

 
2004 – seminaras „Vertinimo samprata. Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimas“ (Ukmergės 
matematikos mokytojams) 
2004 - „Individuali kaupiamojo vertinimo patirtis matematikos pamokose“ ( Kauno matematikos 
mokytojams) 
2007 –  seminaras „Atnaujintų matematikos bendrųjų ugdymo programų pagrindiniam ugdymui 
sklaida“ (Ukmergės, Jonavos matematikos mokytojams) 
2008 – seminaras „Pasirengimas atnaujintų ugdymo turinio programų diegimui“ (Ukmergės 
matematikos mokytojams) 
2009 – seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenys bei jų analizė“ (Pakruojo rajono  . 
Lygumų vidurinėje mokykloje)  
mokytojams) 
2009 – seminaras „Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“ (Jonavos, Ukmergės 
matematikos mokytojams) 
2013 – 4 seminarai „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES Online Lietuva) 
(Kretingos, Pakruojo, Ukmergės, Joniškio mokyklų įsivertinimo grupių koordinatoriams) 
2013 – seminaras „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. Grįžtamojo ryšio 
instrumentai pamokos tobulinimui“ (Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mokytojams)  


