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DARBO PATIRTIS

2013 m. gegužės 10 d. –
Šiuo metu

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė.

2008 m. rugpjūčio 26 d. –
Šiuo metu

Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė.
Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, Didlaukio g. 82, Vilnius, Lietuva

1983 m. rugpjūčio 25 d. –
2013 m. gegužės 10 d.

2009 m. gegužės 4 d. –
2013 m. balandžio 27 d.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija, Architektų g. 85, LT-04208
Vilnius, Lietuva
5-12 klasių matematikos mokytoja, klasės auklėtoja, Mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo grupės vadovė.

Vilniaus ,,Ryto“ vidurinės mokyklos matematikos mokytoja.
Vilniaus ,,Ryto“ vidurinė mokykla, D. Gerbutavičiaus g. 9, LT-04320
Vilnius, Lietuva
5-12 klasių matematikos mokytoja, neformaliojo ugdymo būrelio vadovė,
klasės auklėtoja, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė.
Švietimo plėtotės centro projekto matematikos metodininkė.
Švietimo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius, Lietuva
Projekto ,,Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų
mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir
individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam
darbo pasauliui“ modulinių mokymo programų pagrindiniam ir viduriniam
ugdymui rengimo veiklos matematikos metodininkė.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
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2003 m. – 2005 m.
1979 m. – 1983 m.

2008 m.
1999 m.

Viešojo administravimo magistras (specializacija – veiklos auditas).
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva
Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja.
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius,
Lietuva
Suteikta matematikos mokytojo eksperto kvalifikacija.
Suteikta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacija.
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Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

 Puikūs bendravimo ir komandinio darbo gebėjimai.
Bendravimo su įvairaus amžiaus ir skirtingų poreikių žmonėmis gebėjimus
tobulinu dirbdama mokytoja ir klasės auklėtoja, dalyvaudama mokymuose ir
seminaruose (Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, 2008
m., PPRC, Kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas mokytojų
komandose, 2016 m., NMVA).
Gebėjimus dirbti komandoje tobulinu dirbdama įvairiose darbo grupėse (20102017 m. matematikos valstybinio brandos egzaminų kandidatų darbų
vertinimas, nuo 2016 m. vyr. vertintoja; 2008-2017 m. Vilniaus miesto
mokinių matematikos olimpiadų vertinimas; 2015-2016 m. kartu su
gimnazijos komanda dalyvavimas NMVA projekte „Besimokantys mokytojai
– besimokantys mokiniai“; mokyklos matematikos mokytojų metodinėje
grupėje).
Komunikavimo kompetenciją tobulinu rengdama pranešimus matematikos
mokytojų konferencijose, vesdama seminarus mokytojams.
Esu matematikos vadovėlių 9-12 klasėms, uždavinių rinkinių 6 ir 8 kl.
mokiniams bendraautorė.
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Organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai

 Puikūs vadovavimo ir organizaciniai gebėjimai.
Šiuo metu vadovauju Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai, kuri
vienija apie 400 narių. Nuo 2004 m. iki dabar vadovauju mokyklų, kuriose
dirbu, veiklos kokybės įsivertinimo grupėms, kuriose dirba apie 7 žmonės.
Daug metų vadovauju tarptautinei vasaros matematikos konkurso ,,Kengūra“
nugalėtojų stovyklai Lietuvoje, kurioje būna virš 100 dalyvių.
Vadovavimo gebėjimus sistemingai tobulinu dalyvaudama mokymuose:
2007-2008 m. kursai ,,Edukacinių lyderių vadovavimo kompetencijos
tobulinimas“, PPRC; 2010 m. ,,Stiprios komandos formavimas”, MTC;
2011 m. ,,Matematikos studijų praktikos mentoriaus rengimo programa”,
LEU; 2013 m. mokymų mokytojų asociacijų komandoms programa
,,Švietimo politika”, UPC; 2015 m. „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rodikliai“, NMVA; 2017 m. „Mokyklos pažangos planavimas
ir skatinimas, taikant įsivertinimo metodiką“, NMVA.

Kiti gebėjimai

 Labai geri ugdymo veiklos kokybės vertinimo ir kokybės tobulinimo proceso
valdymo įgūdžiai.
Domiuosi švietimo tobulinimo klausimais ir dalyvauju su jais susijusiuose
renginiuose: 2012 m. Prof. A. Hemkės knygos ,,Pamokos kokybė ir mokytojo
profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas“ pristatymas, NMVA;
2012 m. stažuotė Vokietijoje tema ,,Vokietijos pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo sistema ir jos ypatumai”, UPC; 2012 m. ,,Mokytojų,
pretenduojančių įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, veiklos vertinimo
principai”, Vilniaus miesto matematikos mokytojų metodinis būrelis; 2013 m.
seminaras ,,Mokymosi uždavinių formulavimas ir įgyvendinimas pamokoje”,
PKTI; 2013 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo konsultantų
kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės
tobulinimas su IQES online sistema“, NMVA; 2016 m. seminaras „Veiklos
kokybės įsivertinimo metodikos taikymas mokykloje“, NMVA; 2017 m. seminaras
„Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas, taikant įsivertinimo metodiką“,
NMVA.
Dalyvauju Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojų praktinės
veiklos vertinime.
Mano vadovaujama mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė veiklos
įsivertinimui naudoja IQES online sistemą.

Darbo kompiuteriu
gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas

 Gerai moku naudotis Ms Word, MS Power Point, MS InternetEXplorer, MS
paint, Excel, MS Outlook Express programomis.
B kategorija, įgyta 1991 m.
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2013 m. balandžio 22 d. –
Šiuo metu
Projektai

Bendrojo ugdymo tarybos narė

 Erasmus+ programa: „Stebėjimas. Asumpcionistinio ugdymo istorija ir
aktualizacija: Lubeck ir Bondy mokyklos (Paryžius, Prancūzija)“, 2014 m.
UPC projekto ,,Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 1419 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir
individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniams
darbo pasauliui” matematikos ekspertė 2012-2013 m.
 Inicijavau ir vadovavau UPC organizuojamų projektų dalykų mokytojų
asociacijų stiprinimui Lietuvos matematikos asociacijos projektus:
2015 m. „Matematikos metodika: retrospektyvos ir aktualijos”,
2014 m. ,,Metodinės medžiagos Matematikos probleminiai uždaviniai
parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis“,
2013 m. ,,Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida”,
2012 m. ,,Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo
matematikos pamokoje galimybių studija”,
2011 m. ,,Matematikos mokymo/si viduriniame ugdyme modernizavimas ir
intensyvinimas, taikant informacines komunikacines technologijas“.
 2005 m. Švietimo plėtotės centro Vadovėlių komplektų kokybinio
tyrimo darbo grupės narė.

Seminarai
 2016 m. pasidalijimai patirtimi, kaip ugdyti skaitymo ir rašymo
gebėjimus per matematikos pamokas ŠMM renginyje parodos Mokykla
2016 metu ir UPC organizuotoje metodinėje dienoje.
 2015 m. seminarai Vilniaus progimnazijų ir Vilniaus raj. bendrojo
ugdymo mokyklų vadovams ir pedagogams „Atnaujinti mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“.
 2014 m. seminarai Vilniaus progimnazijų ir Vilniaus raj. bendrojo
ugdymo mokyklų vadovams ir pedagogams.„IQES online sistemos
galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant
kolegialų grįžtamąjį ryšį”.
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