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IŠSILAVINIMAS IR 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
PAGEIDAUJAMAS DARBAS 

PAGEIDAUJAMOS STUDIJOS 

Švietimo įstaigų vadovų rezervas 

nuo 2017-01-09 iki dabar 
                 
nuo 2014 m. iki  2017-01-07 
 
2012–2014 
 
1985–2012 

 

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė 
Vadovavimas ugdymo įstaigai 
Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorė 
Vadovavimas ugdymo įstaigai 
Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos direktorė 
Vadovavimas ugdymo įstaigai 
Alytaus „Volungės“ vidurinė mokykla, rusų kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė 
Vaikų ugdymas ir priežiūra 

 

1979–1986 Vilniaus pedagoginis universitetas 
Rusų kalbos ir literatūros magistras 

 

Rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija 
Rusų kalbos mokytoja ekspertė (Pažymėjimas A Nr. 064001, išduotas Alytaus „Volungės“ vidurinėje 
mokykloje  2001-02-05 reg. Nr. 29).  

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

 Vilniaus pedagoginio universiteto diplomas 

                               Prancūzų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 Pažyma (kalba,lt  2016-11-10 Nr. 16/02) 

Anglų kalba A1 A1 A1 A1 A1 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

Publikacijos       „Kur dėmesys – ten augimas“, 2019-11-19, „Švietimo naujienos“ 

 

 

Bendravimo gebėjimai 

 

Asmeninės savybės  

Dalyvauju projektinėse veiklose, daug bendrauju su įvairių šalių žmonėmis. 
 

Esu iniciatyvi, atsakinga. Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti, moku dirbti komandoje 
ir individualiai, gebu organizuoti ir komunikuoti, mėgstu iššūkius ir pokyčius, mėgstu mokytis. 
 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Šiuo metu esu Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė. 

Rengiu kvalifikacijos kėlimo seminarus ir juos vedu respublikos mokytojams ir švietimo įstaigų 
vadovams. 
Organizuoju respublikines konferencijas ir moderuoju jų veiklas. 
Išklausyti seminarai ir mokymai: 
Mokymų programa „Švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymo programa“ (NŠA, ESF, TMC, 2020); 
„Darbo santykių švietimo įstaigose valdymas“ (UAB „Šviesa“ mokymo centras,  2020-04-08 Nr. 20E-
43); 
„Susitarimas su darbuotoju. Kaip kalbėtis, kad jus girdėtų ir suprastų?“  
(Vadovavimas.lt,  2020-05-18–21);   
„Vadovo įrankių dėžė. Kaip tapti tikrai geru ir efektyviu vadovu?“ (Vadovavimas.lt, 2019-01-17). 
 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

Asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo 
žmonėms, bendravimo ir informavimo, strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo ugdymui ir 
mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos struktūros, procesų, 
išteklių valdymo, švietimo įstaigų partnerystės ir bendradarbiavimo kompetencijos ir mentorystės 
gebėjimai. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa. 
Baigtos ECDL Start ir ECDL programos, profesionalas. 

Kiti gebėjimai Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė. 
Mokytojų praktinės veiklos vertintoja.  

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 

„Jei galime padaryti geriau, tai ir padarykime“ 2020 m., „Lyderių laikas“ 

„Kas ruseno – užgeso, kas degė – įsiliepsnojo“, 2021-04-09, „Švietimo naujienos“ 

Konferencijos 

 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės 

 

 

Respublikinės konferencijos „Noriu į mokyklą!“ organizavimas (kasmet nuo 2017 m.). 
 
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Pamokos struktūros kokybė“ (2022m. lapkričio 25 d.). 
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Vertinimas kaip pagalba, siekiant kiekvieno mokinio individualios 
pažangos“ (2019 m. spalio 23 d.– 2019 m. lapkričio 14 d.). 
 
Seminaras Kauno įstaigų vadovams „Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymas“ (2019 m. spalio  
22 d.). 
 
Pranešimas „Būdai ir galimybės, kaip teikti grįžtamąjį ryšį. Rekomendacijos, kaip sukurti 
motyvuojančią aplinką. Vertinimo ir refleksijos metodų taikymas“ seminare „Vertinimas – integrali 
ugdymo proceso dalis“ (2019 m. birželio 25 d.). 
 
Seminaras „Kaip sukurti motyvuojančią mokytis aplinką? Mokymo strategijos skatinančios mąstyti“ (2018 
m. gruodžio 27 d.). 
 
 
 


