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DARBO PATIRTIS

1983-–Šiuo metu Vidurinio ugdymo mokytojai
Tverų gimnazija, Medingėnų skyrius, Medingėnų k., Rietavo savivaldybė (Lietuva) 

Švietimas

2019-–Šiuo metu Gimnazijos skyriaus vedėja
Tverų gimnazija, Tverai, Rietavo savivaldybė (Lietuva) 

Ugdymo proceso organizavimas, stebėjimas ir vertinimas, vadovavimas mokyklos veiklos 
įsivertinimui, ugdymo plano rengimui, projektinės veiklos koordinavimas.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1978-–1983- Rusų kalbos ir literatūros mokytoja
Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas, Vilnius (Lietuva) 

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

rusų C2 C2 C2 C2 C2

prancūzų B2 B2 A2 B2 B2

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Iniciatyvumas, atsakingumas.  Komunikaciniai, auditorijos valdymo sugebėjimai. Noras tobulėti, įgyti 
naujų kompetencijų.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Gebėjimas suburti skirtingus žmones bendram tikslui.

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Kvalifikacijos kėlimas (per paskutiniuosius 5 metus):

2018 m. birželio 28-29 d., 2018 m. lapkričio 20-21 d. ir  2019 vasario 21 d.  Projektas ,,Bendrojo 
ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001. 
Mokymų kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo 
kompetencijos tobulinimas“ modulis, 60 ak. val.

2018 m. gruodžio 4–5 d., 2019 m. vasario 19 d. ir 2019 m. kovo 26 d. „Vadybinio darbo pagrindai: 
įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“. 60 ak. val.

2018-11-13  6 ak. val. praktinis seminaras tema "Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius 
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mokytis".

2014-04-29 6 ak. val. seminaras " Mokyklos įvaizdžio struktūra".

2014-10-02 6  val.  Rietavo savivaldybės  tėvų forumo organizuota konferencija "Tėvų vaidmuo ir 
atsakomybė kuriant palankią aplinką savo vaikų kokybiškam ugdymui".

 

 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija Turinio kūrimas Saugumas
Problemų

sprendimas

Pažengęs vartotojas
Pradedantis
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė 

Darbas su Office (Word, Excel, PowerPoint) programomis. Darbas su duomenų bazėmis.
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