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PAREIGOS

Molėtų gimnazijos direktorė

DARBO PATIRTIS
2004 m. iki dabar
1997 – 2004 m.
1995 – 1997 m.
1983 – 1994 m.

Direktorė, Molėtų gimnazija, Jaunimo g. 5, LT-33127 Molėtai,
Direktorės pavaduotoja ugdymui, Molėtų gimnazija, Jaunimo g. 5, LT-33127 Molėtai.
Direktorės pavaduotoja ugdymui, Molėtų 2-oji vidurinė mokykla, Jaunimo g. 5, LT-33127
Molėtai
Matematikos mokytoja, Molėtų 2-oji vidurinė mokykla, Jaunimo g. 5, LT-33127 Molėtai

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1979 –1983 m.

Vilniaus pedagoginis institutas, Studentų g., Vilnius 39, (VDU Švietimo akademija). Įgyta
vidurinės mokyklos matematikos mokytojo kvalifikacija.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba
Kitos kalbos

Lietuvių kalba
SUPRATIMAS
Klausymas

Skaitymas

Anglų kalba

B1

B1

Rusų kalba

B1

B1

Bendravimo gebėjimai

KALBĖJIMAS
Informacijos
Bendravimas
pateikimas
žodžiu
žodžiu
B1
B1
B1

B1

RAŠYMAS

B1
B1

Dalykinio bendravimo, derybų, konfliktų valdymo gebėjimai (24 metus dirbu vadybinį
darbą, 2008 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija).
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Bendradarbiavimo gebėjimai
Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Gebu formuoti komandas, dirbti kartu; įkvėpti lyderystei, procesų tobulinimui.
Gebu analizuoti, objektyviai vertinti situaciją bei priimti racionalius sprendimus.
Gebu analizuoti ir kritiškai vertinti ugdymo įstaigos, jos vadovo veiklą ir teikti siūlymus
veiklų tobulinimui (2004–2018 m. švietimo konsultanto patirtis ugdymo įstaigų vidurinio
ugdymo programų akreditavime ir 2013–2018 m. vadybos ekspertavime, Molėtų rajono
ugdymo įstaigų vadovų atestacinės komisijos darbe).
Kritinio mąstymas, mentorystė (kartu su Šiuolaikinių didaktikų centru įgyvendintas
tarptautinis projektas ,,Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant‘‘ ir 2003 m. įgytas
Kritinio mąstymo ugdymo Mokytojos vardas).
Mokymosi visą gyvenimą nuostata (2013–2014 m. studijos projekto „Lyderių laikas“
Neformaliosios švietimo lyderystės programoje, įsitraukimas į projektines veiklas).

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS
Informacijos
apdorojimas

Komunikaci
ja

Turinio
kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

ECDL pažymėjimas

Vairuotojo pažymėjimas

B

PAPILDOMA
INFORMACIJA
Seminarai ar Pristatymai

Narystės

Kursai, seminarai

2019-06-19 6 val. trukmės seminaras Molėtų gimnazijoje „Stebinančio, kuriančio iššūkius
mokymo ir mokymosi patirtys Molėtų gimnazijoje“.
2017-10-30 pranešimas Molėtų gimnazijos metodinėje dienoje „Bendruomenės susitarimai
dėl pasiekimų ir pažangos“.
2015-06-16 pranešimas Molėtų gimnazijoje „SSGG analizės metodo taikymas mokinio
asmeninei pažangai“.
Molėtų gimnazija – Lietuvos gimnazijų asociacijos narė Gimnazijų asociacijos narė (žr.
http://www.lga.vilnius.lm.lt/?page_id=60).
Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Profesinis dialogas savivaldžiam mokinio
mokymuisi“ (2021-06-10, 8 akad. val.), „Apie savivaldų mokymąsi“ (2021-03-12, 8 akad.
val.), „Kolegialus bendradarbiavimas profesinės draugystės, palaikymo tinklo puoselėjimas
ir kolegialus grįžtamasis ryšys“ (2019-12-0865, 8 akad. val.), „Kuriame tvarumą
neapibrėžtume“ (2021-04-08, 8 akad. val.), stažuotė „Patyriminio mokymosi geroji patirtis.
Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Robotikos akademija“ (2020-10-15-16).
Patirtiniai mokymai Danijoje „LEAN ir kitų paslaugų tobulinimo metodų taikymas
švietimo, ugdymo bei kitose viešojo sektoriaus įstaigose“ (2018-09-13-14).
Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Bendradarbystės erdvė: vadovai ir
pavaduotojai“ (2019 m., 40 akad. val.).
Konferencija „Ateities lyderiai“ (2015-11-06, 8 akad. val.).
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Sisteminė lyderystė ugdymo įstaigoje:
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galimybės ir sunkumai“ (2019-10-29).
Seminaras „Kokybės vadybos sistema švietimo įstaigoje: iššūkiai ir perspektyvos“ (201503-25, 6 akad. val.).
Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“
(2014-05-21, 06-17, 09-16, 10-18, 32 akad. val.) mokymai.
Mokymai „Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo programa“ (201402-10–11, 2014-05-06, 24 ak. val.
„Mokyklos administravimas“ (2007–2008 m., 120 akad. val.).
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