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DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA  

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

PAREIGOS 
 

Padirektorė Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 

 

1986-08-11 – iki  dabar 

 

 

1986-02-24  -   1986- 08-10 

 

 

1985- 08-26 -  1986-02-23 

        

1981-03-23  1982-09-01 

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”, Taikos g. Nr.9 a, Neringa; direktorė; ugdymo įstaigos 

veiklos planavimas, organizavimas, motyvavimas, vadovavimas, kontrolė. 

 

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”, Taikos g. Nr. 9 a, Neringa; metodininkė;  

ikimokyklinio ugdymo veiklos planavimas, motyvavimas, organizavimas, priežiūra. 

 

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”, Taikos g. Nr. 9 a, Neringa; auklėtoja; ikimokyklinis 

ugdymas. 

 

Skuodo miesto lopšelis-darželis „Žilvitis“, Laisvės g-vė Nr. 69, Skuodas;  parengiamosios 

grupės auklėtoja;  ikimokyklinis ugdymas. 

 

             1982-09-01 - 1985-08-25 

 

1977-09-01 - 1981-03-31 

 

2010-06-28 - 2015-08-31 

2015-08-31-- 2020-08-31 

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo 

fakultetas;  ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, 

 ikimokyklinio auklėjimo metodininko  kvalifikacija 

) 

Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla; ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

II-oji vadybinė kvalifikacija 

▪  

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų B1 B1 B1 B1 B1 

 Mokiausi ŠPI bendra tvarka ir kursuose 2005 ir 2008 m. 

Vokiečių A1 A1 A1 A1 A1 

 Mokiausi mokamuose kursuose 2003 m. 

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

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama vadovaujantį darbą lopšelio- darželio 

direktore: vadovauju mokytojų tarybai, planuoju ir vedu susirinkimus 

darbuotojams, tėvams, bendruomenei. Bendrauju ir bendradarbiauju su Neringos 

kultūros ir švietimo įstaigomis, su Klaipėdos, Kretingos ir kitomis respublikos 

ikimokyklinėmis įstaigomis, Klaipėdos pedagogine-psichologine tarnyba 

(sudarytos sutartys). 



   Gyvenimo aprašymas  Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)  

  © Europos Sąjunga, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 2 / 3  

 

 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu formuoti, valdyti ir dirbti komandoje (šiuo metu vadovauju trisdešimties 

asmenų komandai). Buvau  Neringos apygardos Nr. 28 rinkimų komisijos 

pirmininkė 2007 m. savivaldybių tarybų rinkimuose,  Neringos savivaldybės (Nr. 

28) Kopų apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė 2011m.   

Esu Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos narė nuo 

2016 m.   

Buvau projekto „Lyderių laikas 3“ Neringos savivaldybės komandos narė  ir 

projekto „Lyderių laikas 3“ Neringos savivaldybės Neformalaus ugdymo grupės 

komandos narė 2018-2019 m. 

 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Geras emocinis intelektas, asmeninis veiksmingumas (tolerancija socialinei 

įvairovei, atsakomybė ir sąžiningumas, kryptingumas, efektyvių ir produktyvių 

santykių kūrimas ir išlaikymas, emocijų ir streso valdymas, tikslo siekimas, 

integralumas-žodžių ir elgesio darna). Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas  

(gebėjimas skirti prioritetus, vizijos turėjimas, gebėjimas konceptualiai mąstyti, 

sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti, gebėjimas dirbti su informacija). 

Mokėjimas mokytis (mokymosi visą gyvenimą nuostata, vadovavimas ugdymui 

ir mokymuisi, vadovavimas  žmonėms (komandos formavimas ir valdymas, 

gebėjimas dirbti komandoje, įgalinimas ir delegavimas ir kt.). 
 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 
ĮGUDĘS 

VARTOTOJAS 
ĮGUDĘS 

VARTOTOJAS 
ĮGUDĘS 

VARTOTOJAS 
PAŽENGĘS 

VARTOTOJAS   
PAŽENGĘS 

VARTOTOJAS   

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

 Išvardykite turimus IRT pažymėjimus  

 

▪ Pateikčių rengimo su MS Power Point pagrindai 2010 m. 

▪ Šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo galimybės ugdymo procese, 2017 

m. 

  IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams 2020 m. 
 

Kiti gebėjimai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti gebėjimai 

▪ Parengiau ir pateikiau paraišką SMPF daugiašalio Comenius mokyklų projekto 

,,Lobių sala“ parengiamajam vizitui Jungtinėje Karalystėje, Londone, gavau 

finansavimą. 

▪ Parengiau ir pateikiau paraišką SMPF daugiašaliam Comenius mokyklų projektui 

,,Lobių sala“ (2011-2013). Paraiška atitiko kokybės reikalavimus. Comenius 

daugiašalį projektą įgyvendinau per eTwinning programą.   

▪ Parengiau ir pateikiau paraišką SMPF daugiašaliam Comenius mokyklų projektui 

,,Kartą saloje” (2013-2015 m.). Paraiška atitiko kokybės reikalavimus. Gavau ES 

finansavimą ir vykdžiau projektą. 

 Organizavau seminarus įstaigoje pedagogams ir tėvams 2014- 2020 m.  

Esu Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro moterų choro „Smiltatė“ narė   

(nuo 1987 m.). Nuolat dalyvauju koncertuose, Lietuvos dainų šventėse. 

Esu asociacijos Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro tautinių šokių 

kolektyvo „Kalnapušė“ narė, šokėja nuo 2002 m. Nuolat ruošiamės ir dalyvaujame 

konkursuose, festivaliuose, Lietuvos ir pasaulio lietuvių dainų šventėse. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ Vairuotojo pažymėjimas- B kategorija 

Publikacijos 

 

 

 

Pristatymai 

 

 

 

Projektai 

 

Seminarai, kursai 

 

Apdovanojimai 

Pagyrimo raštai 

 

 

 

Narystės 

 

 

Sertifikatai 

Straipsniai  į SMPF svetainę ir dienraščius „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“ apie 

daugiašalių Comenius mokyklų projektus,  vykdomas veiklas, baigiamąjį vizitą 

Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. 

Daugiašalis Comenius mokyklų projektas ,,Lobių sala“ (2011-2013) projekto 

rengėja, koordinatorė; 

Daugiašalis Comenius mokyklų projektas ,,Kartą saloje” (2013-2015 m.) projekto 

rengėja, koordinatorė; 

Parengti ir vykdyti Neringos savivaldybės iš dalies finansuojami projektai:  

Lankyti vadybiniai ir profesiniai seminarai, kursai (Priedas Nr.1, Priedas Nr.2). 

2011-11-18 Neringos savivaldybės Atminimo medalis; 

2010-06-05 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padėka; 

2011-08-26 Neringos savivaldybės Mero Padėka 

2015-10-05 Lietuvos švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštas Nr. 617; 

Neringos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos narė 2016 m.  

 Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos narė 2016 m.   

2015-08-12 Atestacijos pažymėjimas (Vadovo II-a vadybinė kvalifikacinė 

kategorija  2010-06-28, atitikties  nustatymas 2015-08-12, galioja iki 2020-08-31). 

 „Vadybiniai mokymai IPUPĮI vadovams” VŠĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ 2011-

10-25 -28; Sertifikatas Nr. LEG-1004 


