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PAREIGOS Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DARBO PATIRTIS

2014-09-01–Šiuo metu direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,5 et. ikimokyklinio ugdymo pedagogė 0,5 et.
Pažagienių mokykla-darželis, Panevėžio r. (Lietuva) 

1999-09-01–2010-09-01 priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Dembavos lopšelis-darželis, Panevėžio r. (Lietuva) 

2010-09-01–2014-09-01 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Pažagienių mokykla-darželis, Panevėžio r. (Lietuva) 

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

1997-09-01–2000-09-01 Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
pradinių klasių mokytojo kvalifikacija
Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva) 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių kalba

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

rusų kalba B1 B1 B1 B1 B1

anglų kalba B1 B1 A2 A2 A2

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

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Kuriant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, buvau paskirta darbo grupės vadove, aktyviai 
dalyvavau programos rašyme.

Dalyvavau kvalifikacijos kėlimo kursuose apie vidaus kokybės įsivertinimą mokykloje, vėliau 
konsultavau koleges įsivertinimo klausimais, kelis metus su darbo grupe atlikau įstaigos vidaus 
kokybės įsivertinimą.

2007-2010 m. buvau Panevėžio r. priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė.

Esu parašiusi straipsnius žurnale "Žvirblių takas", internetiniame portale "Švietimo naujienos" apie 
savo metodinę, profesinę veiklą.

2011 m. įgijau priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
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Skaitmeninis gebėjimas ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija Turinio kūrimas Saugumas
Problemų

sprendimas

Įgudęs vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė 

ECDL kompiuterinio raštingumo kursai 
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