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DARBO PATIRTIS
Nuo 2018.11.02

Direktorė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėda; www.radasteleklaipeda.lt

2008.06.03 - 2018.10.31

 Mokyklos veiklos organizavimas ir ugdymo proceso užtikrinimas;
 Demokratinis įstaigos valdymas;
 Lietuvos respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų norminių teisės aktų, įsakymų, nurodymų,
pavedimų vykdymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėda; www.radasteleklaipeda.lt
▪ mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas;
▪ mokyklos kultūros puoselėjimas;
▪ bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas ir koordinavimas;
▪ mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas ir rezultatų panaudojimas mokyklos veiklos tobulinimui;
▪ tėvų, globėjų informavimo ir švietimo organizavimas ir švietimas;
▪ darbuotojų veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas,
▪ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas, jų veiklos vertinimas;
▪ materialinių išteklių valdymas.
Sritis - švietimas

2007.08.16 – 2008.06.01

Vyr. specialistė informacijai, l.e.p. Lankytojų centro vedėja
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių g. 8, Neringa
▪ lankytojų centro darbo organizavimas;
▪ gamtosauginių projektų vykdymas;
▪ turizmo leidinių ruošimas, platinimas;
▪ edukacinių veiklų organizavimas;
▪ lėšų administravimas ir materialių išteklių valdymas;
▪ lankytojų informavimas, ekskursijų vedimas.
Sritis :švietimas ir viešinimas

1987.08.07 – 2007.08.15

Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Bangų g. 14, Klaipėda
▪ grupės ugdomosios veiklos organizavimas (veiklos planavimas, priemonių parinkimas, grupės
aplinkos kūrimas, dalyvavimas ugdomosiose veiklose) atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir
amžių;
▪ individualių programų kūrimas;
▪ vaikų pažangos vertinimas, fiksavimas;
▪ informacijos tėvams teikimas ir konsultavimas;
▪ įstaigos projektų, renginių inicijavimas bei dalyvavimas juose;
▪ vaiko globa ir priežiūra.
Sritis: švietimas
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2013-2015 m.

Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis

Įrašykite EQF lygį (jei
žinote)

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius
Vadybos krypties Švietimo lyderystės programa
▪

1993-1996 m.

Pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojas
Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla
Užsienio kalbų pedagogikos kursas

1983-1987 m.

Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo
metodininkas
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, P. Višinskio g. 38, Šiauliai
Ikimokyklinis ugdymas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių k.

Kitos kalbos

SUPRATIMAS

Klausymas

KALBĖJIMAS

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

RAŠYMAS

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų k.

B2

B1

B2

B2

B1

Rusų k.

C2

C2

C2

C2

C1

Vokiečių k.

A1

A1

A1

A1

A1

Bendravimo gebėjimai

 komunikabilumas;
 gebėjimas išklausyti;
 gebėjimas prisitaikyti;
 konstruktyvi kritika;
 gebėjimas motyvuoti;
 gebėjimas susitarti,
 gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu.
Šiuos bendravimo gebėjimus tobulinau planuodama, aptardama, vertindama įstaigos pedagogų
veiklą, bendraudama su ugdytinių tėvais, rinkdama medžiagą, rengdama pranešimus ir pristatydama
juos miesto ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų susirinkimuose, respublikinėse, miesto
konferencijose, dalyvaujant Comenius kvalifikaciniuose kursuose Ekseteryje (JK), Sauthempton‘e
(JK), koordinuojant Comenius asistento iš Portugalijos praktiką, dirbdant turistų gidu, kelionių vadovu.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ gebėjimas planuoti savo ir kitų veiklą,
▪ gebėjimas telkti komandas ir vadovauti jų veiklai,
▪ atvirumas kaitai;
▪ iniciatyvumas,
▪ atsakingumas,
▪ gebėjimas skleisti patirtį,
▪ konferencijų, seminarų organizavimo patirtis.
Šiuos gebėjimus įgijau eidama direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas ikimokyklinėje įstaigoje,
dalyvaudama
įstaigos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimo darbo grupėse,
organizuodama įvairius renginius, projektus, veiklas, aktyviai dalyvaudama miesto ikimokyklinių įstaigų
direktorių pavaduotojų ugdymui tarybos veikloje.
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▪ gebėjimas valdyti kokybės procesą i (vadovauju įstaigos veiklos įsivertinimo grupei),
▪ gebėjimas analizuoti dokumentus, apibendrinti informaciją , daryti išvadas
.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Įgudęs vartotojas

Įgudęs vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

▪ gerai išmanau darbą su biuro programine įranga ( teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių
rengimo, skrajučių maketavimo),
▪ naudojuosi ryšio priemonėmis, socialiniais tinklais.

Kiti gebėjimai

▪ turistų gidas, kelionių vadovas

PAPILDOMA INFORMACIJA
Pristatymai

Projektai

Mokslinio tyrimo „Darbuotojų pilietiškumą skatinantys veiksniai ikimokyklinėse įstaigose“ pristatymas
„Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmo plėtojimo galimybės“ (2016 m.)
Pranešimai respublikinėse konferencijose: „Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo patirtis Klaipėdos
lopšelyje-darželyje „Radastėlė“, „Darbuotojų pilietiškumą skatinantys veiksniai ikimokyklinėje įstaigoje“,
„Patirtinis ugdymas netradicinėse aplinkose“.
Erasmus+ programos projektas „Mokytojų pasirengimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo veikloms
bei tarpkultūriniam bendradarbiavimui“ (2014-2015 m.), Mokymosi visą gyvenimą programa. Projektas
„Comenius asistento praktika“ (2013-2014 m.)

Konferencijos

Organizuotos konferencijos: respublikinė konferencija „Lyderystės ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje
skatinimas” (2014 m.), miesto ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui konferencija
„Ikimokyklinio ugdymo proceso vadybos ir metodinės veiklos organizavimo patirtys (2017 m.)

Kursai

„Mokyklos vadybos pagrindai“, „Sklandaus žodyno tobulinimas pradinėje mokykloje (Developing Oral
Fluency in the Primary English Language Classroom)“, Integruotas dalyko ir kalbos mokymas.
Praktinė metodika ikimokyklinio ugdymo mokytojams (CLIL(Content and language integrated
learning): Practical methodology for Prie- primary teachers (ages 3-7), „Lyderiai. Atsakomybės
strategija“

Narystės

Klaipėdos apskrities gidų gildija, narė.
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