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DARBO PATIRTIS 
  

 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA    

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

2015 iki dabar 

 

 

2004-2015 

 

1999-2007 

 

1996-1998 

 

1993-1996 

 

1986-1992 

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, direktorė 

Saulės takas g. 7, Šiauliai https://voveraite.tavodarzelis.lt/ 

 

Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, asistentė 

 

Šiaulių Dubijos vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja 

 

Šiaulių 21 – oji vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja 

 

Kauno 36 – oji vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja 

1998-1999 

 

1982-1986 

1971-1982 

Šiaulių universitetas, edukologijos magistrantūra, socialinių mokslų (edukologijos) 

magistro kvalifikacinis laipsnis 
 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogika ir metodika  

Šiaulių 7 – oji vidurinė mokykla, vidurinis išsilavinimas 

Gimtoji kalba Lietuvių k.  

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų  
Įgudęs  

vartotojas, C1 

Įgudęs 

vartotojas, C1 

Įgudęs   

vartotojas, C1 

Įgudęs  

vartotojas, C1 

Įgudęs  

 vartotojas, C1 

 Vidurinio ugdymo atestatas 

Anglų 
Pažengęs 

vartotojas, B1 

Pažengęs 

vartotojas, B1 

Pažengęs 

vartotojas, B1 

Pažengęs 

vartotojas, B1 

Pažengęs 

vartotojas, B1 

 Anglų kalbos kursai 

Bendravimo gebėjimai Gebu telkti bendruomenę bendram darbui. Gebu dirbti komandoje ir individualiai. 

Organizaciniai ir vadovavimo 

gebėjimai 

Gebu telkti komandas, joms vadovauti. Gebu planuoti organizacijos veiklą. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://voveraite.tavodarzelis.lt/
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Darbo kompiuteriu gebėjimai Dirbu Word, Excel, PowerPoint programomis, internetu, Outlook programa. ECDL 

modulis 2. Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas – įgudęs vartotojas; 

ECDL modulis 2 Tekstų tvarkymas – įgudęs vartotojas; 

ECDL modulis 2 Pateiktys – įgudęs vartotojas; 

ECDL modulis 2 Naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas – įgudęs vartotojas; 

PAPILDOMA 

INFORMACIJA   

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės 

Dalyvavau konferencijose: 

„Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant“, Vilnius, 2021. 

Tarptautinė praktinė konferencija „Pasaulis man padeda“, Lazdijai, 2021. 

Respublikinė švietimo konferencija „Dora lyderystė. Iššūkis sau ir esančiam greta“, Joniškis, 

2019. 

Respublikinė konferencija „STEAM ikimokykliniame amžiuje“, Šiauliai, 2019. 

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų forumas „Vadovo valanda“, Šiauliai, 2019  

Lietuvos švietimo vadovų forumas, Lazdijai, 2018.  

Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingas ikimokyklinis ugdymas“, Šiauliai, 2018. 

Respublikinė konferencija „Vadovo lyderio vaidmuo, valdant pokyčius šiuolaikinėje 

inovatyvumo siekiančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, Panevėžys, 2017. 

Forumas „Sėkminga ikimokyklinių įstaigų vadyba: mokyklos pažangos link“, Radviliškis, 2017. 

Konferencija „Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas/is. Koks jis?, Šiauliai, 2017. 

Seminarai, mokymai: 

„Kokybės vadybos sistemos diegimas švietimo įstaigoje“, Šiauliai, 2021. 

„Darbo apmokėjimo naujovės biudžetinėse įstaigose nuo 2020 m.“, Vilnius, 2020. 

Mokymai „Bendradarbiavimas TAU“, Šiauliai, 2020. 

„Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“, Šiauliai, 2020. 

„Kaip bendrauti su ypač aktyviais ir neklusniais vaikais“, Šiauliai, 2020. 

„Perdegimo sindromas pedagogo darbe“, Vilnius, 2020. 

„Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas naudojant IKT“, Šiauliai, 2019. 

„Pedagogų ir ugdytinių šeimos bendradarbiavimas“, Šiauliai, 2019. 

„Ką turi žinoti vadovas apie įstaigos finansus“, Šiauliai, 2018. 

„Strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas“, Šiauliai, 2018. 

„Kaip spręsti problemas“, Šiauliai, 2018. 

„Ką turi žinoti švietimo įstaigos vadovas apie LR Darbo kodeksą“, Šiauliai, 2017. 

„Metinis darbuotojo veiklos vertinimas“, Šiauliai, 2017. 

„Darbuotojo pažinimas, motyvacija ir mikroklimato kūrimas“, Šiauliai, 2017. 

„Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai įmonėse, įstaigose, 

organizacijose“, Šiauliai, 2016. 

„Sėkminga vaiko adaptacija mokykloje. Kaip ją pasiekti?“, Šiauliai, 2016. 

„Darbo srauto valdymas mokykloje“, Šiauliai, 2016. 

„Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas“, Šiauliai, 2016. 

„Klaidos valdant įstaigos lėšas ir turtą“, Vilnius, 2015. 

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“, Šiauliai, 2015. 

„Pedagogo į(si)vertinimas: būtinybė ar laiko švaistymas?“, Šiauliai, 2015. 

„Anglų kalbos kursai“, Šiauliai, 2015. 

 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narė; asociacijos Šiaulių skyriaus 

tarybos narė. 

Vairuotojo pažymėjimas Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija nuo 1984 m. 
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