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PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas
1997-1998 Jonavos sakralinės

muzikos mokykla,
pradinių klasių
mokytoja

Darbas su jaunesnio mokyklinio amžiaus
mokiniais, sakralinės muzikos pažinimo,
žinių ir gyvenimo įgūdžių pradmenų
ugdymas.

1998-1999 Jonavos pradinė
mokykla,

pradinių klasių
mokytoja

Darbas su jaunesnio mokyklinio amžiaus
mokiniais, žinių ir gyvenimo įgūdžių
pradmenų ugdymas.

1999-2000 Kauno raj.
Jurginiškių pradinė
mokykla,

pradinių klasių
mokytoja

Darbas su jaunesnio mokyklinio amžiaus
mokiniais, žinių ir gyvenimo įgūdžių
pradmenų ugdymas.

2000- 2009 Kauno Panemunės
pradinė mokykla,

direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Darbas su jaunesnio mokyklinio amžiaus
mokiniais, juos ugdančiais pedagogais.
Pramoginių renginių mokiniams,
pedagogams, kvalifikacinių renginių
pedagogams mokyklos ir miesto
bendruomenei  organizavimas, vedimas.
Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas.
Novacijų diegimas, įgyvendinimas

Nuo 2009 Jonavos „Lietavos“
pagrindinė mokykla

Direktorė 7-17 m. mokinių ugdymas, darbas su 60
žmonių organizacija. Mokyklos
valdymas, strategijos kūrimas, novacijų
diegimas ir įgyvendinimas.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Marijampolės aukštesnioji
pedagogikos mokykla 1990-1995

Pradinio mokymo pedagogika, suteikta pradinių klasių
mokytojo kvalifikacija, papildomai suteikta pagrindinės
mokyklos tikybos mokytojo kvalifikacija

Šiaulių pedagoginis institutas Pradinio mokymo pedagogika, suteiktas socialinių mokslų
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1995-1997 (edukologijos) bakalauro laipsnis

Vytauto Didžiojo universitetas
2002-2005

Ugdymo organizavimo magistrantūros studijų programa,
suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių k.
Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai,
gerai, labai gerai, puikiai)

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas
Rusų k. Labai gerai Labai gerai Labai gerai Labai gerai

Vokiečių k. Patenkinamai Gerai Gerai Patenkinamai

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas,
profesionalas)-ECDL pažymėjimas, įgudęs vartotojas
Vadybinė kvalifikacinė kategorija –II
Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) –17 m.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – Vyresnioji pradinių klasių mokytoja
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – B kategorijos vairuotojo
pažymėjimas (nuo 2006m.), Švietimo konsultanto sertifikatas (nuo 2014m.)

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės

2002-2016 Specialiųjų pedagogų draugijos narė
2009-2015 Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
2009-2014 Kauno raj. Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Mokyklos tarybos

pirmininkė, narė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta

2010 06 “Socialinės tinklaveikos informacinių
technologijų praktiniai įgūdžiai“. Dėstytoja
A.Juodienė

40 akad.valandų. Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

2010 10 15 „Apie gilų mokymąsi“, lektoriuds Donas Finkas 6 ak. valandos, MTC
2010 12 08 „Pamokos uždavinio formulavimas“ ,lektorė

Vitalija Dziuričienė
6 ak. Valandos, MTC

2010 06 07-
10

„Social networking tools environments“ at
Norwegian Association of Distance and
Flexible Education regarding the aim of the
Project to develop Lithuania and Norwegian
cooperation developing partners‘ activities
and transferring Norwegian experience to
Lithuania ,  Torhild Slatto

12 val., KTU
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2010 09 08 „Social networking tools environments“ at
Kaunas University of Technology in the
frames of the Project „To develop Lithuanian
and Norwegian cooperation developing
partners‘activities and transferring
Norwegian experience to Lithuania“,
Danguolė Rutkauskienė

4 val., KTU

2011 03 23 „Mokyklos įvaizdžio kūrimas“, lektorė  Solveiga
Grudienė

8 ak. Valandos, MTC

2011 11 29 „Darbuotojų motyvacija“, lektorius Audrius
Matiukas

8 ak. Valandos, MTC

2012 02 03 „Pokyčių galimybės diegiant inovatyvius
mokymosi metodus ir IKT pradinėje mokykloje,
lektorės Skaidra Vaicekauskienė ir Lidija
Laurinčiukienė

8 ak. valandos, Ugdymo plėtotės
centras, organizuota Kaune

2013 -03-07
2014-10-01

„Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“, VšĮ MTC

2014-10-01 „Lietuvos švietimo konsultavimas:
kontekstas, tipai, modeliai, etapai,
konsultavimo kompetencijos. Tyrinėjame
išorės pagalbą Lietuvos mokykloms“

VšĮ MTC

2014 -04-03 „Gera mokykla. Kokia ji?“, Jonavos suaugusiųjų švietimo
centras

2015-12-15 „Ką galime padaryti dėl mokinių pasiekimo
gerinimo“

Jonavos suaugusiųjų švietimo
centras

2016-06-22 „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla
šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės
telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę
mokiniams“

Švietimo informacinių
technologijų centras

2016-09-29 „Mokymasis mokyklos bendruomenėje“ VšĮ MTC
2016-12-15 „Organizacijos kultūra, socialinis klimatas ir

lyderystė“
Jonavos suaugusiųjų švietimo
centras

2017-01-31
2017-02-15 „Nauji valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų apmokėjimo tvarka ir praktinių
užduočių nagrinėjimas“

UAB „VR Trading

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate;
konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate
parašęs.)
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Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis
tikslas/tema, veikla, rezultatai)

2010-
05-30

Trumpalaikė stažuotė Norvegijoje, Osle
„Pedagogų bendradarbiavimo galimybių
plėtra taikant norvegų patirtį socialinės
tinklaveikos informacinėse technologijose“.

Nuotolinio mokymo metodika, būdai,
galimybės taikant Norvegijos praktiką

2011-
04-19

Skaitytas pranešimas respublikinėje
konferencijoje „Vertybinių nuostatų
formavimas pradiniame ugdyme“

Dalinimasis gerąja patirtimi

2012-
2014 m

Švietimo konsultantų mokymai respublikiniame
projekte „Lyderių laikas 2“

2014 m. kovo 6 d. konsultanto sertifikatas,
pažymėjimas Nr. LL2-1065

2014m.
spalio
2-4 d.

Dalyvavau tarptautiniame Erasmus+ programos
eTwining profesinės raidos seminare Rygoje

Pradinio ugdymo galimybės tarptautinėje
plotmėje

2013-
03-01

2014-
03-06

Su darbo grupe 2013 m. ir 2014 m.
organizuoti 2 Nacionaliniai švietimo
forumai, kuriuose pristačiau mokyklos
veiklą, mokslinius geros mokyklos bruožų
aspektus, moderavau darbo grupių veiklą.
www.lyderiulaikas.smm.lt

2013 m. Mokyklų tobulinimo centro
direktorės padėka už profesionalią pagalbą
organizuojant pirmąjį Nacionalinį švietimo
lyderystės forumą. 2013 m. vasario 28 d. –
kovo 1 d.

2013-
12-05

Vadovavau darbo grupei respublikinėje
konferencijoje „Mokymo/si strategijos“
Kėdainių raj. Šėtos gimnazijoje.

Direktorės A. Likšienės padėka

2014m. Dalyvavau respublikiniame projekte „SEU
(socialinių emocijų ugdymas) Lyderių
akademija“

2015-
04-09

Skaičiau pranešimą respublikinėje teorinėje
praktinėje konferencijoje“
Bendradarbiavimo su tėvais, siekiant
mokinio pažangos, patirtys: sėkmės ir
galimybės“ Kaišiadorių rajono Žiežmarių
gimnazijoje tema „Prasmingas
bendradarbiavimas su tėvais“

2016-
09-12

m

Dalyvavau NordPlus Junior tarptautiniame
projekte „The inspired reader:how to
become one“, baigiamojoje konferencijoje
pristačiau projekto rezultatus ir mokyklą.

2016-
11-22

Skaičiau pranešimą respublikinėje Ugdymo
plėtotės centro organozuotoje
konferencijoje“ Tarptautinio projekto įtaka
pradinukų raštingumo gerinimui:"

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Pomėgiai: literatūra, teatras, psichologija, automobilių sportas, kelionės


