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Lietuvos sporto universiteto Kėdainių “Aušros” progimnazijos direktorė

2015-09-01–2019-10-31

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.
Mokomųjų dalykų įgyvendinimo priežiūra, mokymosi pasiekimų ir stebėsenos
koordinavimas ir mokymosi pagalbos organizavimas, švietimo pagalbos specialistų
darbo koordinavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimo koordinavimas, socialinio
emocinio ugdymo programų įgyvendinimo priežiūra, progimnazijos vaiko gerovės
komisijos veiklos organizavimas.
Socialinė pedagogė
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas, organizavimas.

2007- 01-01–2019-10-31

2004-09-01–2007-01-01

Papildomojo ugdymo organizatorė
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.
Klasių vadovų darbo ir neformaliojo švietimo mokykoje organizavimas.

2003-09-01–2004-09-01

Socialinė pedagogė
Kėdainių “Vilties” vidurinė mokykla, socialinė pedagogė

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2005-06-17

04/09/2019

Socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų programa – socialinė pedagogika.
Šiaulių universitetas, Šiauliai
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2003-07-05

Edukologijos bakalauro laipsnis.
Studijų programa - pradinio ugdymo pedagogika.
Šiaulių universitetas, Šiauliai
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Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai.
Komandinės dvasios kūrimas; gebėjimas prisitaikyti sociokultūrinėje
aplinkoje įgytas koordinuojant socialines emocines kompetencijas ugdančias
programas bei projektus;
Pažymėjimai ir seminarai:
„Ypatingi vaikai ir jų ugdymas“ KŠPT 2019-05-15 Nr. 1604, 8 ak. val.
„Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa“, VšĮ „Šeimos
santykių institutas, 2019-05-21 Nr. 19-278, 96 ak. val.
„Organizacijos įvaizdžio stiprinimas internete ir socialiniuose tinkluose“,
KŠPT 2018-05-21 Nr. 1815, 8 ak. val.
„Kokių gebėjimų, kompetencijų turi turėti mokytojas nuolat besikeičiančioje
ugdymo įstaigoje?“, KŠPT, 2018-04-03 Nr. 1245, 1 ak. val.
„Emocinė kultūra komandoje“, KŠPT, 2017-12-13 Nr. 3446, 8 ak. val.
„Skaitymo strategijų ir edukacinių programų taikymas ugdymo procese“,
UŠC, 2016-06-20 Nr. 39430, 8 ak. val.
„Smurto situacijų valdymas mokykloje: nuo identifikavimo iki sisteminio
sprendimo“, KŠPT 2014-05-19 Nr 2478, 6 ak. val.
„Veiksmų koordinavimas krizės metu“, KŠPT, 2014-04-15 Nr.1917, 6 ak. val.
„Vaiko teisių apsauga Lietuvos Respublikoje ir ugdymo įstaigų vaidmuo jas
užtikrinant. Bendradarbiavimas su žiniasklaida“, 2015-03-17 Nr. 0654, 6 ak.
val.

Organizaciniai gebėjimai
kompetencijos

Ryžtingumas, gebėjimas priimti sprendimus. Komandinio darbo patirtis,
iniciatyvumas, atsakingumas. Komandos formavimo ir motyvavimo įgūdžiai.
Patirtis išorinės komunikacijos ir bendradarbiavimo srityje. Tikslų nustatymo,
užduočių formulavimo bei priskirtų užduočių įgyvendinimo kontrolė.
Atsakomybių priskyrimas ir paskirstymas. Įstaigos atstovavimas.
Kompetencijos projektų rengimo srityje.

04/09/2019
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Pažymėjimai ir seminarai:
„Šiuolaikinės mokyklos vadyba: ypatumai, mokyklos bendruomenės
potencialas ir jo panaudojimo galimybės“, 2019-03-19 Nr. 751, 6 ak. val.
„Mokyklos strateginio plano kūrimas – bendruomenės telkimo procesas“,
KŠPT 2017-10-30 Nr. 2853, 6 ak. val.
„Individualios mokinio pažangos stebėsenos sistema VIP“, KŠPT 2017-04-12
Nr. 1468, 6 ak. val.
„Ugdymo proceso valdymo kompetencijos tobulinimas“, 2016-06-21, KŠPT
Nr. 2466, 6 ak. val.
„Kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas mokytojų komandose.
NMVA projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai““,
NMVA 2016-04-28 Nr. 006408, 6 val.
„Mokymosi pagalbos organizavimas siekiant gerinti mokinių pasiekimus“
JSŠC, 2016-03-22, 6 ak. val.
„Kokia yra gera mokykla? Geros mokyklos koncepcija“, KŠPT, 2014-03-31
Nr. 1206, 6 ak. val.
„Instrumentai mokyklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“, KŠPT, 2013-02-20
Nr. 3496, 4 ak. val.
„Efektyvios pamokos planavimas ir mokinių pasiekimų vertinimas“, 2012-1212 Nr. 73101, 6 ak. val.
„Švietimo tyrimų organizavimas ir vykdymas mokykloje“, KŠPT, 2012-03-13
Nr. 668, 8 ak. val.

Tecniniai gebėjimai ir
kompetencijos
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Pažengęs
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Geri įgūdžiai dirbant su Microsoft Office™ programų paketu.
Kiti gebėjimai ir
kompetencijos

04/09/2019

- Patirtis organizuojant respublikines konferencijas:
„Visos dienos mokykla–ugdymo sėkmei“, UPC 2019-04-26
„Socialinio emocinio ugdymo indėlis, siekiant mokytojo profesijos prestižo“,
KŠPT 2018-05-26 Nr. S-377
„Nuoseklus prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose – kelias į
sveikesnę visuomenę“, KŠPT 2017-05-19 Nr. 84, 6 ak. val.
„Gera mokykla: mitas ar realybė?“ KŠPT, 2014-05-09 Nr. 2247, 5 ak. val.
- Patirtis koordinuojant ir įgyvendinant tarptautinės LIONS QUEST
programos įgyvendinimą Lietuvos švietimo įstaigose.
Bendradarbiavimas vykdant projektą „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“, Radviliškio raj.
savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyriaus pažyma 2018-10-24 Nr. 6.4-54
- Patirtis dalijantis gerąja patirtimi.
„Dėl gerosios patirties sklaidos respublikinėje konferencijoje „Visos dienos
mokykla–ugdymo sėkmei“ UPC, 2019-04-26
„Dėl dalyvavimo parodoje „Mokykla 2018“, dalijantis gerąja patirtimi
įgyvendinant Visos dienos mokyklos modelį“ UPC 2018-11-26 Nr. K7-1192
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- Patirtis koordinuojant Kėdainių rajono jaunimo dalyvavimą tarptautinėse
jaunimo stovyklose.
- Patirtis recenzuojant Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro Humanitarinių
ir socialinių bakalauro studijų darbus.
- Patirtis kuriant ir įgyvendinant socialinius projektus.
- Patirtis kuriant ir plėtojant viešosios įstaigos veiklą, atstovaujant Tarptautinį
LIONS judėjimą. 2016-2017 m. Kėdainių LIONS moterų klubo prezidentė.
Vairuotojo pažymėjimas

04/09/2019

B kategorija nuo 1997 m.
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