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DARBO PATIRTIS 
  

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 

PAREIGOS 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 

Nuo 1996. 01. 08 iki 2008. 08. 31 

 

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja: 

Nuo 2008. 09. 01 iki 2017.08. 31 

 

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė: 

2011. 03. 14 iki 2012. 11. 23  

 

Vadavau direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

Nuo 2014. 09. 01 iki 2015. 11. 01 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Nuo 2016. 11. 02 iki konkurso paskelbimo 

 

 

 

 2006. 07. 05 baigiau Vilniaus Pedagoginio universiteto magistratūros 

studijas, įgijau edukologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją. 

 

2003. 05. 28 baigiau Vilniaus Pedagoginį Universitetą, įgijau 

edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojo kvalifikaciją. 

 

2011. 07. 29 suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

 

2003. 11. 14 suteikta vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 

kvalifikacinė kategorija. 
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ASMENINIAI 

GEBĖJIMAI   

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu  
 

Prancūzų  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

Rusų  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: 

įgudęs vartotojas 

Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Puikiai bendrauju ir bendradarbiauju su kolegomis, administracija, ugdytinių tėvais 

ir kt., dirbu komandinį darbą. Gebu suburti ir vadovauti  darbo grupei, numatyti 

strateginius veiklos planus, tikslus, atsakingai juos  įgyvendinti. Gebu organizuoti 

tradicinius ir netradicinius renginius. 

Esu komunikabili, diplomatiška, kūrybinga, lanksti, organizuota, gebu numatyti 

prioritetines sritis. Visose situacijose ieškau kompromiso. 

 

Organizaciniai ir 

vadovavimo gebėjimai 

Gebu vadovauti, generuoti naujas idėjas, esu organizuota, turiu vadovavimo 

komandai patirties. Nuolat tobulinu pokyčių valdymo kompetencijas.  Gebėjimu 

konsultuoti auklėtojus veiklų tobulinimo bei grįžtamojo ryšio taikymo klausimais.   

Gebu rengti projektus ir juos įgyvendinti, planuoti ir organizuoti ugdymą(si), jį 

reflektuoti. Turiu ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, derančią su 

ugdymo(si) standartais.  

Gebu reflektuoti savo veiklą, siekdama ją tobulinti, taikyti švietimo naujoves savo 

darbe. 

Naudodamasi naujausiomis informacinėmis technologijomis rengiu medžiagą 

ugdytiniams ir jų tėvams.  

Esu aktyvi švietimo kaitos dalyvė, stengiuosi savo darbe taikyti naujoves, kurios 

sąlygoja sėkmingą vaikų ugdymąsi. Aktyviai dalyvauju metodinėje veikloje 

įstaigoje, mieste.  

 

  


