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DARBO PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

2020-09-01 –

iki dabar 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Ugdymo proceso organizavimas, 

koordinavimas, pedagogų telkimas švietimo 

politikos, ugdymo programų, projektų 

įgyvendinimui, profesinės pagalbos 

pedagogams teikimas, ugdymo proceso 

stebėsenos vykdymas, pedagogų skatinimas 

profesiniam tobulėjimui, pokyčių valdymui, 

dalykiniam bendradarbiavimui, nuolatiniam 

ugdymo kokybės užtikrinimui ir kt. 

2004-09-02 –

2020-08-04 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

Mokytoja Ugdymo proceso planavimas, organizavimas, 

ugdymo kokybės tobulinimas; darbas su 

specialiųjų poreikių vaikais, pažangos bei 

pasiekimų individualizavimas ir kt. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Klaipėdos universitetas, 2001–2005 Edukologijos bakalauras, vaikystės pedagogikos 

studijų programa ir mokytojo profesinė kvalifikacija 

Klaipėdos universitetas, 2013–2015 Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras, 

vaikystės pedagogikos studijų programa bei auklėtojo 

profesinė kvalifikacija 

Klaipėdos universitetas, 2012–2014 Edukologijos magistras, šeimos edukologijos ir vaikų 

teisių apsaugos programa 

 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija: 

 vyr. mokytojas: 2008-12-15. Pažymėjimas A Nr. 021963 

 mokytoja metodininkė: 2016-01-13. Pažymėjimas A Nr. 034801 

 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba – lietuvių k. 

 

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo lygis): A1 ir A2 – pradedantysis 

vartotojas; B1 ir B2 – pažengęs vartotojas; C1 ir C2 – įgudęs vartotojas) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų C2 C1 C1 C2 

Prancūzų B2 B1 B2 B2 
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Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas) - MS Office visi programiniai paketai. 

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas) – B, C kategorijos 

 

Pomėgiai: menai, skaitymas, aktyvi sportinė veikla, vaiko psichologija, filosofija, pedagogika, 

sveika gyvensena, pažintinės kelionės ir kt. 

 

Savaiminis/neformalusis mokymasis: Švietimo politika ir reformos, Institucinis įvaizdis, 

Andragogika, Mokymosi motyvacija, Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas, 

Tradicijų ir modernumo sąsajos, Bendravimo psichologija, Konfliktinių situacijų valdymas, 

Streso valdymas, Sveikatingumo saviugda, Gyvenimo įgūdžių valdymas, Įtraukusis ugdymas, 

Patyriminis ugdymas, Emocinio intelekto lavinimas, STEAM, Vadyba ir kt. 

 

 

 


