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ASMENINĖ INFORMACIJA

Sonata Dedūraitė
Šiauliai, Lietuva
841 383065

+37068413183

sonata@dg.su.lt

| Pilietybė Lietuvos Respublikos

DARBO PATIRTIS
NUO 2008 – 09 – 01
IKI ŠIOL

Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja
Šiaulių Didždvario gimnazija. Vilniaus g. 188, Šiauliai. www.dg.su.lt
▪
Atsakinga už gimnazijos strateginį planavimą, veiklos įsivertinimą, projektinę veiklą.
▪
Europos savanorių tarnybos projektų koordinatorė; savanorių mentorė, atsakinga už
asmeninę pagalbą savanoriams, pagalbą mokymosi procese, savanorio ar savanorių grupės
palydėjimą, pagalbą integruojantis į gimnazijos ir vietos bendruomenes, savanorių skatinimą imtis
iniciatyvos bei konsultavimą įgyvendinant inicijuojamus projektus
Gimnazijos veiklos sritis – bendrojo ugdymo organizavimas

NUO 2013 – 02 – 14
IKI 2013-02-28
NUO 2010 – 12- 06
IKI 2010 – 12 - 07

Konsultantė – lektorė
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Didlaukio g. 82, Vilnius. http://www.nmva.smm.lt/
▪
Atsakinga už seminarų „IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei
įsivertinti ir tobulinti“ vedimą, mokyklų mokymus kaip dirbti su IQESonline Lietuva.
▪
Atsakinga už konsultavimą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo klausimais, veiklos
tobulinimo planavimą, pažangos pamatavimą, duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą, analizę,
jų panaudojimą.
▪
Atsakinga už mokyklų konsultavimą dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo
ryšio panaudojimo pamokos tobulinimui.
Dalyvavimas ES projekte „MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“.
Dalyvavimas ES projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių
sukūrimas)“.
Agentūros veiklos sritis – bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų veiklos kokybės vertinimas, metodinės
pagalbos ir rekomendacijų mokykloms bei jų steigėjams dėl mokyklų veiklos kokybės gerinimo
teikimas.

NUO 2007 – 09 – 01
IKI 2008 – 08 – 31

Projektų vadovė
Šiaulių Didždvario gimnazija. Vilniaus g. 188, Šiauliai. www.dg.su.lt
▪
Atsakinga už gimnazijos projektinę veiklą (projektų rengimas, įgyvendinimo koordinavimas,
tarpinių bei galutinių ataskaitų rengimas)
Gimnazijos veiklos sritis – bendrojo ugdymo organizavimas

NUO 2006 – 09 – 01
IKI 2007 – 08 – 31

Raštinės darbuotoja
Šiaulių Didždvario gimnazija. Vilniaus g. 188, Šiauliai. www.dg.su.lt
▪
Atsakinga už gimnazijos gaunamų ir siunčiamų dokumentų registrą, mokinių duomenų
bazės priežiūrą
Gimnazijos veiklos sritis – bendrojo ugdymo organizavimas
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NUO 2006 – 05 – 05
IKI 2006 – 06 – 01

Sonata Dedūraitė

Pavaduojanti mokytoja
Šiaulių „Juventos“ vidurinė mokykla. P.Višinskio g. 16, Šiauliai. www.juventa.lt
▪

Atsakinga už istorijos pamokų dėstymą

Mokyklos veiklos sritis – bendrojo ugdymo organizavimas
NUO 2001 – 08 – 01
IKI 2001 – 08 – 28

Pavaduojanti auklėtoja
Tauragės Lopšelis darželis „Raudonkepuraitė“. Melioratorių 4A, Tauragė

Mokyklos veiklos sritis – bendrojo ugdymo
Lopšelio
organizavimas
darželio veiklos sritis – ikimokyklinio ugdymo organizavimas
NUO 1996 – 07 – 01
IKI 1996 – 08 – 28

Auklėtojos padėjėja
Tauragės Lopšelis darželis „Raudonkepuraitė“. Melioratorių 4A, Tauragė
Lopšelio darželio veiklos sritis – ikimokyklinio ugdymo organizavimas

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
NUO 2005 IKI 2007

Edukologijos magistras (švietimo vadyba)
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT – 76001, Šiauliai, Lietuva
▪

NUO 2000 IKI 2005

Pagrindiniai dalykai: psichologija, edukologija, edukologiniai tyrimai, švietimo vadyba

Pradinio ugdymo pedagogikos ir dailės bakalauras
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, P. Višinskio g. 25, LT – 76001, Šiauliai, Lietuva
▪
Pagrindiniai dalykai: lietuvių kalba, užsienio kalba (anglų), matematika, psichologija,
edukologija, dailė

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
GIMTOJI KALBA

Lietuvių

KITOS KALBOS

Anglų kalba

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

KLAUSYMAS

SKAITYMAS

BENDRAVIMAS
ŽODŽIU

B2

B1

B2

RAŠYMAS

INFORMACIJOS
PATEIKIMAS ŽODŽIU

B2

B1

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

Rusų kalba

B1

B1

B1

B1

A2

Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote).
Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

BENDRAVIMO GEBĖJIMAI

Puikus gebėjimas bendrauti bei bendradarbiauti, kurį išsiugdžiau studijų metu rengiant komandines
užduotis, bei darbo metu organizuojant projektines veiklas bendravimo gebėjimus tobulinau
dirbdamas pardavimų vadybininku

ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO GEBĖJIMAI

Puikūs projektų organizavimo, valdymo bei vadovavimo komandai įgūdžiai.
Seminarų vedimo bei mokymų organizavimo patirtis

DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI
KITI GEBĖJIMAI
VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ programomis –Word, Excel, SPSS, Power Point
Sugebu greitai naudotis internetu, žinau duomenų bazes reikiamai informacijai rasti
Dailės gebėjimai buvo išugdyti bakalauro studijų metu
B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA
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PUBLIKACIJOS

Sonata Dedūraitė

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formos.
Informacinės technologijos ugdymo procese. Mokytojo knyga, 2012.
Sėkminga mokyklų bendruomenių bendradarbiavimo patirtis.
ES SF PROJEKTAS „Bendravimas – vertybė. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų
plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus. CD, Kaunas, 2011.
Veiklos įsivertinimas ir strateginis planavimas – prielaida ugdymo kokybei tobulinti.
Žingsniai link veiksmingo planavimo. Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos, Vilnius, 2010.

KOORDINUOTI PROJEKTAI

2010 m iki šiol
ETS (Europos savanorių tarnybos) projektų „YOTA“, „Reach out” koordinatorė, savanorių
mentorė.
2010 – 2011 m.
EST projekto „WHY NOT“ koordinatorė, savanorių mentorė.
2010 – 2012 m.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo
metodų kūrimas ir diegimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų finansuojami projektai:
▪
„Tarptautinio Bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos
švietimo kontekste“ – projekto vykdytoja Šiaulių Didždvario gimnazijoje.
▪
„Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ – projekto koordinatorė
Šiaulių Didždvario gimnazijoje.
▪
„BENDRAVIMAS-VERTYBĖ. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra
taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“ – projekto vykdytoja Šiaulių
Didždvario gimnazijoje.
2010 m.
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir
regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų
stiprinimas“ paprojekčio „Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų kompetencijų didinimas įgyvendinant
TBDP“ vadovė

ORGANIZUOTI MOKYMAI

2011 m.
UPC įgyvendinto projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias kompetencijas“ suaugusiųjų mokymai pagal 15 modulių Akmenės r.,
Kelmės r., Pakruojo r. Šiaulių m. ir Panevėžio m. savivaldybėse (kiekvienoje savivaldybėje po
5 modulius po 40 akad. val.).
2012 m.
UPC įgyvendinto projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias kompetencijas“ suaugusiųjų mokymai pagal modulius Jurbarko r. ir
Šiaulių m. savivaldybėse
(Jurbarko r. savivaldybėje 3 moduliai po 40 akad. val., Šiaulių m. savivaldybėje 2 moduliai po
40 akad. val.).

VESTI SEMINARAI

2013-04-26 IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti.
Šiaulių raj. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai.
2013-02-28 IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti.
Šiaulių raj. Kuršėnų švietimo centre. Dalyviai – mokyklų atstovai.
2013-02-14 IQESonline LIETUVA instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti.
Šiaulių m. švietimo centre. Dalyviai – mokyklų atstovai.
2010-12-07 Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos. Kretingos raj.
pedagogų švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai.
2010-12-06 Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos. Plungės raj.
Suaugusiųjų švietimo centre. Dalyviai – mokyklų vadovai.
2009-11-05 Pranešimas „Nauja gimnazijos valdymo struktūra – prielaida pamokos kokybei
tobulinti“ Šiaulių m. švietimo skyrius. Dalyviai – mokyklų vadovai.
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KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
DATA, PAŽYMĖJIMO NUMERIS
DALYVAUTA

Sonata Dedūraitė

2013-03-07, Youth pass
Įsivertinimo seminare „Europos savanorių tarnybos organizacijoms“
2013-01-24, Nr. 003675
6 val. seminare „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online
Lietuva)
2012-11-27-29, Nr. 13518
24 val. IQES konsultantų mokymuose (I-oje dalyje)
2012-10-26, Nr. 440
Konferencijoje „Bendravimas – vertybė“
2012-09-05 – 10-08, Nr. 31
40 val. mokymai „Teisinis raštingumas Šiaulių miesto savivaldybėje“
2012-03-28, Nr. 68387
6 val. seminare „Švietimo centrų ir įsivertinimo konsultantų bendradarbiavimo galimybės“
2012-03-08-09, Youth pass
Įsivertinimo seminare „Europos savanorių tarnybos organizacijoms“
2011-12-13, Nr. 002761
6 val. seminare „Įsivertinimo procesas ir jo veiksmingumas“
2011-06-29-30, Nr. 273
Seminare „IKT taikymas įgyvendinant vertybinių nuostatų formavimo scenarijus mokyklos
bendruomenės bendradarbiavimui skatinti“
2011-06-23, Nr. 002469
12 val. seminare „Planų įgyvendinimo efektyvumo tyrimo instrumentas. Instrumento analizė“
2011-05-19, Nr. 252
Seminare „Vertybinių nuostatų diegimo scenarijus panaudojant informacinių komunikacinių
technologijų priemones. IKT vadyba ir administravimas“
2011-02-28, Nr. 128
Konferencijoje „Vertybinių nuostatų formavimo patirtis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“
2010-12-03, Nr. 002056
6 val. seminare „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo aktualijos“
2010-11-17, Nr. 002027

8 val. seminare „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
2010-10-13-16, Youth pass
Mokymai naujoms organizacijoms „European Voluntary Service“
2010-09-29-30, Nr. BA-1256
12 val. IV seminare „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“
2010-09-21, Nr. 1.3-179
Konferencijoje „Tarptautinio Bakalaureato diplomo programos galimybės motyvuojant vaikus mokytis ir
tęsti studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose“
2010-09-17, Nr. 001892
8 val. seminare „Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo ugdyme ir mokyklos vadybos
procese vertinimas“
2010-06-18, Nr. 1.3-319
72 val. anglų kalbos tobulinimo kursuose pagal projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų
kompetencijų didinimas įgyvendinant TBDP“
2010-04-23-24, Nr. BA-900
14 val. III seminare „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“
2010-04-16-17, Nr. BA-805
14 val. seminare „Savęs vertinimo organizavimas įgyvendinant projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų
įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
2010-02-04-06/19-20, Nr. BA-373
38 val. II seminare „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“
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TĘSINYS

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Sonata Dedūraitė

2010-01-08-12, Youth pass

Mokymuose „Jaunimo mainų organizatoriams“
2009-12-28-30, Nr. BA-1554
18 val. I seminare „Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas“
2009-12-02, Nr. BA-1554
18 val. Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programos seminaruose „Vaiko gerovės
komandos formavimas“, „Stebėsenos poskyrio veiklos modelis mokykloje“
2009-11-12-13, Nr. 001378
Seminare „Apie veiksmingą švietimo planavimą, planų sąsajas ir dermę, įvairias lygiais“
2009-10-26, Nr. SD-726
Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ 4 val. informaciniame seminare
2009-05-19-20, Nr. VPK0520-SMA012
Seminare „Organizacijos strategija ir kultūra“
2009-03-12-13, Nr. 000988
12 val. seminare „Mokyklos planavimo rekomendacijų rengimas. Strateginis žvilgsnis į strategiją“
2008-12-20, Nr. MS-00229
Projekto „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programa“ 12 val. seminaruose
„mokyklos veiklos planavimas: principai ir organizavimas“, „Ugdymo kokybės užtikrinimo ir
gerinimo veiklos mokykloje organizavimas“
2008-04-24-25, Nr. 114
Kvalifikacijos tobulinimo 12 val. seminare „Projektų rengimas ir valdymas“
2007-12-17, Nr. MS-00048
Projekto „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programa“ seminare kartu su darbo
grupe parengtas „Mokyklos vidaus struktūros ir valdymo pertvarkymo projektas“
2007-06-14-27, Nr.301070
Projekto „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programa“ 40 val. seminare
„Kompiuterinio raštingumo technologiniai pagrindai“
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