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Direktorės pavaduotoja ugdymui
Telkiu įstaigos pedagogus ir visa bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui,
dalyvauju rengiant darželio strateginį planą, metinę veiklos programą ir organizuoju jų vykdymą.
Lopšelis-darželis „Pelenė“, Justiniškių 84, Vilnius, Lietuva
Švietimas.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas

2000-10-01 – 2004-02-02
Auklėtoja
1999-09-01 – 2000-10-01
Vyr. Auklėtoja
1989-09-01 – 1999-09-01
Auklėtoja
1988-08-01 – 1989-09-01
Auklėtojos padėjėja

Mokymasis
Data

2014-2016

LEU

Švietimo kokybės vadyba –Edukologijos magistro laipsnis

Data 2009
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai / profesiniai
gebėjimai
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II – vadybinė kategorija
Vadybinė veikla
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Kvalifikacija Darbų saugos pažymėjimas (B Nr 128166)
Data 2004-09-21
Kvalifikacija III-oji valstybinės kalbos kvalifikacinė kategorija
Data 1996-10-23
Kvalifikacija Ikimokyklinių įstaigų vyresniosios auklėtojos kvalifikacijos kategorija (pažymėjimas Nr. 006737)
Data 1989 – 1994
Kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, metodininkės kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai / profesiniai Pedagogika ir psichologija
gebėjimai
Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Vilniaus pedagoginis universitetas
Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos

-Puikūs bendravimo gebėjimai (darbo patirtis, seminaruose)
-Pareigingumas,darbe
-Komandos dvasios pojūtis, kuriuos įgijau dirbdama pavaduotoju
-Organizaciniai gebėjimai įgyti dirbant darželio pavaduotoju
-Vadovavimas (atsakinga už 21 žmonių komandą)
- Puiki projektų valdymo ir vadovavimo komandai patirtis
-Sugebu planuoti ir organizuoti darbą, siekti rezultatų.
- Savo darbe ieškau naujų būdų ir metodų.

-Geri kokybės proceso valdymo gebėjimai (buvau atsakinga už veiklos programos, strateginio plano
įdiegimą, bendros ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo )

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir - Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ programomis (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer,
kompetencijos Outlook Express)
Papildoma informacija
Priedai Padėka (Všį „Būk saugus kelyje) už dalyvavimą projekte „Saugus vaikai – saugi visuomenė“
Padėka (Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“) už dalyvavimą ir kūrybinę raišką respublikiniame plenere
„Mažųjų raštai tūkstantmečio juostoje“
Padėka (Vilniaus m. savivaldybė) už kūrybingą ir meniškumą komponuojant gėlių kiliminės
kompozicijas parodoje „Rudeninis Vilnius“
Padėka („Saulės“ privati gimnazija) už įdomią ugdymo patirties sklaidą ir Vilniaus miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigų partnerystės stiprinimą atvirame renginyje „Aš būsiu pirmokas“
Padėka (Kauno menų darželis „Etiudas“) už dalyvavimą respublikiniame vaikų meno projekte „Svajų
gaudyklės skirtame Motinos dienai
Padėka (Klaipėdos tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ koordinatorė) už profesionalų ir
kūrybinį darbą, nuoširdų bendradarbiavimą kartu vykdant tarptautinį projektą .
Padėka (Asociacija „Slavų vainikas“) už dalyvavimą metodinėje – praktinėje konferencijoje
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