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DARBO PATIRTIS
2020.02 - dabar

Direktorė
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“.
Veiklos sritis arba ūkio šaka. Vadovavimas/administravimas.

2018.04 – 2020.02

Jaunimo darbuotojas
Elektrėnų kultūros centro padalinys Atviras jaunimo centras
▪

dirbant su jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu, siekti asmeninio ir socialinio jaunų žmonių
tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbant su grupėmis,
nuolat tobulinant šiam darbui reikalingas kompetencijas.

Veiklos sritis arba ūkio šaka. Atviras darbas su jaunimu/mobilus darbas su jaunimu.
2010.09 – 2020.02

Socialinis pedagogas
Kietaviškių pagrindinė mokykla, Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", Elektrėnų atviras jaunimo
centras.
▪

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio, ugdytinio, jaunuolio galimybes, poreikius, gebėjimus ir
ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą
skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, ugdytiniams, jaunuoliams, bendradarbiaujant su
mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Veiklos sritis arba ūkio šaka. Socialinis pedagoginis darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paaugliais.
2015.09 - 2018.03

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka"
▪

kuruoti įstaigos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų veiklą, teikti metodinę pagalbą;

▪

sudaryti: pedagoginių darbuotojų tarifikaciją, pedagoginių darbuotojų darbo grafikus ir
darbo laiko apskaitos žiniaraščius, administracijos grafiką;

▪

organizuoti: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų veiklos planų
sudarymą, kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą,
vaikų dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, projektuose stebėseną;

▪

koordinuoti: ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupių edukacinės aplinkos parengimą,
ugdymo priemonių aprūpinimą grupėse, mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklą,
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pagalbos teikimą ugdymo įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams,
rūpintojams), vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, įstaigos metodinių grupių veiklą,
įstaigos švenčių, parodų, konkursų, kitų renginių organizavimą, pedagogų registrų
tvarkymą;
▪

rengti statistines ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka, pavaduoti direktorių jam
nesant.

Veiklos sritis arba ūkio šaka. Vadovavimas/administravimas.
2007.09 - 2015.08

Mokytojas
Kietaviškių pagrindinė mokykla
▪

Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus, patirtį, įgytas žinias ir ugdymosi poreikius,
sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą,
puoselėti jo demokratines ir pilietines vertybines nuostatas, pažintinius ir komunikacinius
gebėjimus, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, gebėjimą savarankiškai kurti savo
gyvenimą, planuoti karjerą, padėti įgyti profesijos planavimo pagrindų.

Veiklos sritis arba ūkio šaka. Vyresnysis rusų kalbos mokytojas.
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2014 – 2016

Švietimo įstaigų vadybos ir administravimo, verslo ir vadybos

magistro laipsnis
Lietuvos edukologijos universitetas
2010 – 2010

Socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2002 – 2007

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
Vilniaus pedagoginis universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių

Kitos kalbos

Anglų kalba

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

B1

B1

B1

B1

B1

Mokymo centro „iCan“ pažyma, 2018-01-19, Nr.OXF180119/56, apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

Rusų kalba

C1

C1

C1

C1

C1

Rusų filologijos, bakalauro diplomas, 2007-06-28, Nr.21841
Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Puikūs bendravimo, klausimo, konfliktų sprendimo gebėjimai buvo išugdyti dirbant pedagoginį,
socialinį darbą, baigus mediacijos mokymus, kitus šiems gebėjimams išsiugdyti reikalingus mokymus,
savanoriaujant „Vaikų linijoje“.
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Gebu vadovauti komandai, vadovavimo gebėjimus įgijau dirbdama pavaduotoja, antrus metus esu
Elektrėnų atviro jaunimo centro įgyvendinamų projektų vadovė.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė

ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas, 2007-10-16 LT019375

Vairuotojo pažymėjimas

Įrašykite, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti.
▪ A; B

PAPILDOMA INFORMACIJA

Projektai

•
•
•

„Lyderių laikas 3“ nacionalinio švietimo projekto, Elektrėnų savivaldybės kūrybinės
komandos narė (2017 m. - 2019 m.);
2018 metais įgyvendinto, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projekto, "Elektrėnų jaunimo centras –
aukštesnis lygis" , vadovė; Projekto suma 12000 Eur.
2019 metais įgyvendinamo, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projekto "Tik pirmyn!" vadovė; Projekto
suma 14200 Eur.

Mokymai
•

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais programa“, pažymėjimas 2015-10-08 Nr.027;

•

„Klaidos valdant įstaigos lėšas ir turtą. Mokinio krepšelio lėšų naudojimas 2015-2016
metais“, pažymėjimas 2015-12-09 Nr.18753;

•

„Grįžtamojo ryšio metodų taikymas pamokoje“, pažymėjimas 2018-10-02 Nr. LL3-18/6103
(3priedas);

•

„Mediacijos teorija ir praktika pradedantiesiems“; „Derybos – sėkmingos meditacijos
pagrindas“; Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas meditacijoje“; Teisininkai
meditacijoje: vaidmenys, ypatumai ir perspektyvos“; „Šeimos meditacija“, pažymėjimas
2018-12-01 Nr. 5KV-2105;

•

„Efektyvaus bendradarbiavimo pavyzdžiai savivaldybėse: susitarta dėl vienodų mokinių
mokymosi pasiekimo ir pa-angos vertinimo kriterijų; turimos edukacinės aplinkos
panaudojimas ugdymo procesui tobulinti (aplinkų pritaikymas ugdymui), pažymėjimas
2018-05-23 Nr. UŠC-750;

•

„Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo
taikymas praktikoje“, pažymėjimas 2016-01-28 Nr. SK-75;

•

„Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo matavimo
metodika“, pažymėjimas 2016-08-25 Nr. 5492;

Stažuotės

Seminarai
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•

„Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje“, pažymėjimas 2017-02-02 Nr. 2017/M-92;

•

„Vidaus įsivertinimo veiklos organizavimas ir tyrimo instrumentų panaudojimas“,
pažymėjimas 2017-03-23 Nr. SK-333;

•

„Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus
vaikus“, pažymėjimas 2017-07-04 Nr. 61667;

•

„Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie naująjį LR darbo kodeksą“, pažymėjimas
2017-10-26 Nr. SK-1519;

•

„Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas: ką mokykla turi (žinoti) daryti?“, pažymėjimas
2017-10-30 Nr. SK-1569;

•

Suorganizuota ir pravesta apskritojo stalo diskusija ikimokyklinio ugdymo pedagogams
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“, pažyma 2017-01-26 Nr. 1P-13;

•

Inicijuotoje, respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje, pravesta interaktyvi
veikla, skaitytas pranešimas, pažyma 2017-03-30 Nr. 1P-59 ;

•

„Vaiko sėkmingo ugdymo(si) galimybės“, pažyma 2015-10-08 Nr. 1P-331;

•

„Idėjų mozaika“, pažyma 2016-11-04 Nr. 218;

•

„K12 Forumas – Galia veikti“ Sertifikatas 2016-11-03 Nr. 100001282;

•

„Pabelskime į vaiko širdį per kalbą ir etninį ugdymą“, pažyma 2017-05-05 Nr. 408;

•

Esu „Vaikų linija“ savanorė, baigiau Pagalbos tarnybos „Vaikų linija“ parengiamuosius
kursus, pažyma 201-03-20 Nr. 626;

•

Už pagalbą organizuojant ir vedant Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursą „Dainingiausias ikimokyklinukas“;
Už naujų idėjų skleidimą, veiklumą, entuziazmą padedant pravesti renginius. Už nuoširdų
bendradarbiavimą su vaikais, tėvais, kolegomis.

•

© Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Puslapis 4 / 4

