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DARBO PATIRTIS
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir
adresas

2010-09 Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius
2016-09 –
Pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja
Utenos r. Užpalių gimnazija, Pilies g.14, LT-28385 Užpaliai, Utenos r.
2009-07 – 2016-08
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja
Utenos r. Užpalių gimnazija, Pilies g.14, LT-28385 Užpaliai, Utenos r.
2009-12 – 2011-08
Laikinai einanti direktorės pareigas
Utenos r. Užpalių gimnazija, Pilies g.14, LT-28385 Užpaliai, Utenos r.
1995-08 – 2009-07
Pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja
Užpalių vidurinė mokykla, Pilies g.14, LT-28385 Užpaliai, Utenos r.
1993-09 - 1995-08
Pradinių klasių mokytoja
Biržų vaikų ugdymo centras “Vyturėlis”, Vilniaus g. 109, LT-41115 Biržai
1991-08 – 1993-08
Pradinių klasių mokytoja
Rokiškio r. Obelių vidurinė mokykla, Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai,
Rokiškio r.
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Data
Kvalifikacija
Data
Kvalifikacija
Data
Kvalifikacija
Data
Kvalifikacija
Datos
Pareigos
Mokymai

Pagrindiniai dalykai,
įgyti gebėjimai

2000 – 2003
Anglų kalbos mokytojos kvalifikacija
Anglų filologija, pedagogika
Vilniaus Pedagoginis Universitetas

1987 - 1991
Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Šiaulių Pedagoginis Institutas

2012-09-01
Suteikta trečia vadybinė kvalifikacinė kategorija
2007-04-24
Suteikta anglų kalbos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija
2003-09-30
Suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
1996-12-30
Suteikta pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija
2009-12 – 2010-09
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė
Mokyklų savęs vertinimo konsultantų rengimas (NMVA vykdomas ES
projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir
diegimas“)
Darbas su IQESonline Lietuva sistema, vykdant mokyklos veiklos
įsivertinimą; seminarų organizavimas apie IQESonline Lietuva sistemos
naudojimą įsivertinant, renkant, apdorojant ir interpretuojant duomenis;
konsultavimas
apie
grįžtamojo
ryšio
taikymą
pamokoje
ir
panaudojimą pamokos tobulinimui.

ASMENINIAI
GEBĖJIMAI
GIMTOJI KALBA
KITOS KALBOS

Lietuvių

KLAUSYMAS

Anglų kalba
Rusų kalba

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS
SKAITYMAS

RAŠYMAS

INFORMACIJOS
BENDRAVIMAS
PATEIKIMAS
ŽODŽIU
ŽODŽIU

ĮGUDĘS
ĮGUDĘS
ĮGUDĘS
ĮGUDĘS
VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS
ĮGUDĘS
ĮGUDĘS
ĮGUDĘS
ĮGUDĘS
VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS VARTOTOJAS
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BENDRAVIMO,
ORGANIZACINIAI IR
VADOVAVIMO
GEBĖJIMAI

Bendradarbiaujanti, iniciatyvi, gebu greitai priimti sprendimus, pasižymiu
organizaciniais gebėjimais, reikli sau ir aplinkiniams, siekianti užsibrėžto tikslo,
lengvai įsisavinanti žinias, besidominti naujovėmis, mokanti dirbti komandoje,
gebanti planuoti ir organizuoti veiklas.
2018-01-10 - 8 val. seminaras „Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas, taikant
įsivertinimo metodiką“ (Pažymėjimas Nr. 007479, 2018-01-10, Nacionalinė
mokyklų vertinimo agentūra).
2016-05-12 – 6 val. seminaras „Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos taikymas
mokykloje“ (Pažymėjimas Nr. 006480, 2016-05-12, Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra).
2016-04-27 - 6 val. seminaras „Efektyvi komunikacija“ (Pažymėjimas Nr. UŠC-603,
2016-04-27, Utenos švietimo centras).
2016-04-21 - 6 val. seminaras „Mokymosi paradigmos valdymas“ (Pažymėjimas Nr.
UŠC-544, 2016-04-21, Utenos švietimo centras).
2015-01-26 – 8 val. seminaras „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis,
galimybės ir iššūkiai“ (Pažymėjimas NR. 5ESF5-18, 2015-01-26, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras).
2014-12-08 – 2014-12-12 – 60 val. mokymo kursai „Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ (Pažymėjimas Nr. UŠC-3096, 201412-15, Utenos švietimo centras).
2014-11-28 – 7 val. seminaras „Mokytojų veiklos vertinimas“ (Pažymėjimas Nr.
UŠC-3253, 2014-11-28, Utenos švietimo centras).
2013-03-12 ir 2013-04-15 – 16 val. naujų Brandos darbo vertintojų mokymai
„Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“ (Pažymėjimas Nr. IP-131, 2013-04-15, Nacionalinis egzaminų
centras).
2012-11-27 – 2012-11-29 – 24 val. IQES konsultantų mokymai „Kokybės vadybos
stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ (Pažyma Nr. 13500,
2012-11-29, Panevėžio pedagogų švietimo centras).
2011-11 – 2012-06 – 56 val. mokymai „Švietimo institucijų vadovų mokymai apie
inovatyvių programų įgyvendinimo sąlygas“ (Pažymėjimas Nr. INV-21, 2012-09-03,
Utenos švietimo centras).
2011-09-23
–
2012-02-29
Projektas
„Mokytojų
patarėjų
mokymai“ (Pažymėjimas Nr. 1.3.3.2-06-06, 2011-11-23, Ugdymo plėtotės
centras).
2010-03-31 – 2011-02-09 - 200 val. 4 sesijų seminaras „Mokyklos vadybos
pagrindai“ (Pažymėjimas Nr. 003031, 2011-04-21, Ugdymo plėtotės centras).

DARBO KOMPIUTERIU
GEBĖJIMAI

Grafika, dizainas, multimedia: Adobe Photoshop; biuro programinė įranga: MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Reader; valdymo sistemos: Windows
2000/XP, Linux; internetinės naršyklės: Windows Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome.
2012-03 - 43 val. kursai „E. pilietis“ (Pažymėjimas Nr. LIA-LEPPI-A 10246, 201203-07, „Langas į ateitį“).
2010-09-17 - 8 val. seminaras „Informacinių komunikacinių panaudojimo ugdyme
ir mokyklos vadybos procesuose vertinimas“ (Pažymėjimas Nr. 001876, 2010-0917, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra).
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2009-11-19 – 2009-12-08 - 44 val. visuotinio kompiuterinio raštingumo
standartų mokymai „Mokyklų vadovų kompiuterinio raštingumo
pagrindai“ (Pažymėjimas Nr. 000341, 2010-10-18, Ugdymo plėtotės centras).
2008-03-03 – 2008-04-02 - 80 val. mokymai „Kompiuterio vartojimo pagrindai
(pažymėjimas Nr. 138-258, 2008-04-02, VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo
centras).
POMĖGIAI
VAIRUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS

Literatūra, kelionės, rankdarbiai, kultūriniai renginiai.
B kategorija, nuo 1995-03

PAPILDOMA
INFORMACIJA
Data
Skaitytas pranešimas

Data
Vestas seminaras

Data
Vestas seminaras

Data
Vestas seminaras

Data
Vestas seminaras

Datos
Moderavimas

Data
Vesti seminaras

Data
Vesti seminaras

2017-11-16
Skaitytas pranešimas seminare Utenos r. švietimo įstaigų vadovams
„Individualios vaiko/mokinio pažangos vertinimas“ (Utenos švietimo centro
pažyma Nr. PZ-892, 2017-12-07)
2016-11-02
6 valandų seminaras Trakų pradinės mokyklos bendruomenei „Atnaujinti
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ (Pažyma dėl vesto seminaro
Nr. 314, 2016-11-02, Trakų švietimo pagalbos tarnyba).
2015-04-01
6 valandų seminaras Elektrėnų savivaldybės mokyklų vadovams, direktorių
pavaduotojams ugdymui ir asmenims, atsakingiems už įsivertinimo
organizavimą ir vykdymą „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
rodikliai“ (Darbo sutartis).
2015-03-31
6 valandų seminaras Trakų savivaldybės mokyklų vadovams, direktorių
pavaduotojams ugdymui ir asmenims, atsakingiems už įsivertinimo
organizavimą ir vykdymą „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
rodikliai“ (Trakų švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimas Nr. 27, 2015-03-31).
2014-11-19
6 valandų seminaras Elektrėnų savivaldybės mokyklų vadovams ir direktorių
pavaduotojams ugdymui „IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei
kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį“ (Elektrėnų
savivaldybės švietimo paslaugų centro pažyma Nr. IP-80, 2014-11-19).
2014-11-27 – 2014-11-28
12 valandų konferencijoje, organizuotoje Utenos rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, sporto, ir jaunimo reikalų skyriaus ir Utenos švietimo
centro, „Trys P: Paskatink! Padėk! Pasidžiauk!”, moderavau “Paskatink”
sekcijos veiklas tema „Vertinimo ir įsivertinimo kriterijai – kelias į
sėkmę“ (Pažyma apie dalyvavimą konferencijoje Nr. PZ-380, 2014-11-24,
Utenos švietimo centras).
2014 – 04 – 15
seminaras Trakų savivaldybė mokyklų vadovams „Mokyklos veiklos ir
pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES online. Mokymasis
bendradarbiaujant“ (Trakų švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimas Nr. 100,
2014-04-25).
2013-02-13
6 valandų seminaras Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų direktorių
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Data
Vesti mokymai

Data
Vestas seminaras

Data
Vestas seminaras

Data
Skelbtas straipsnis

pavaduotojams ir ugdymo įstaigų asmenims, atsakingiems už įsivertinimo
organizavimą ir vykdymą „IQESonline Lietuva instrumentai mokyklos veiklos
kokybei įsivertinti ir tobulinti – internetinės įsivertinimo
platformos
naudojimosi klausimais“ (Darbo sutartis).
2011-12 – 2012-02
40 valandų mokymai tema „Pamokos tobulinimas ugdant XXI amžiaus
kompetencijas“, įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo sistemos
plėtra“ (Pažyma dėl vestų mokymų Nr. 2ESF5-422(22.9), 2012-04-12, Ugdymo
plėtotės centras).
2010-12-09
6 valandų seminaras Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų
vadovams, atsakingiems už veiklos įsivertinimą, bei mokyklų įsivertinimo
grupių vadovams „ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo
instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtų instrumentų
panaudojimas“ (Pažyma dėl seminaro vedimo Nr. VL-249, 2010-12-09,
Marijampolės švietimo centras).
2010-12-07
6 valandų seminaras Visagino rajono mokytojams „ES SF projekto „Bendrojo
lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtų
instrumentų panaudojimas“ (Pažyma dėl seminaro vedimo Nr. PAZ-236, 201012-07, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras).
2008
Knygos „Mokyklų sėkmės istorijos“ bendraautorė: straipsnis „Pasiekiau – toliau
siekiu“. – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2008.
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