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PAREIGOS
Nuo 2021-04-21
iki dabar

Direktorė, Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

DARBO PATIRTIS

2020-09-01

2017-09-01
2020-02-20

Ignalinos gimnazija, pedagogo ( lietuvių kalbos ir literatūros) pareigybė
( kontaktinės val., nekontaktinės val. ir veikla bendruomenei, vadovavimas
vykdymas projekto „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas“ - Britų ambasada,
NŠA). Ugdomosios veiklos planavimas, pasiruošimas pamokoms, mokinių
mokymosi pasiekimų vertinimas; profesinis tobulėjimas ir veikla mokyklos
bendruomenei.
Pagrindinis-vidurinis ugdymas.
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija ir mokyklos Švietimo muziejus
Mokytoja, Mokinių parlamento kuratorė, Metodinės lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojų grupės pirmininkė ir muziejaus kuratorė. Pradinis – pagrindinis
ugdymas.
Nuolat keliu kvalifikaciją ir įgyju naujų kompetencijų, tobulinu jau turimas
šiose veiklos srityse: mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaitos.
Vadovavimas Mokinių parlamentui. Metodinė miesto mokyklų veikla. Rengiau
mokinius respublikiniams konkursams ir olimpiadoms, turiu diplomantų.
Įvykdžiau projektą su moksleiviais „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas
Lietuvos mokyklose“ - Britų taryba, UPC ir VšĮ „Meno avilys“, tęsiau kt. etapo
veiklas su nauja moksleivių grupe. ( Kultūrinių ryšių programos Baltijos šalyse ).
Rašiau scenarijus renginiams ir juos organizavau: „Užgavėnes“ ir kt., vedžiau
„Tautinio kostiumo“ konferenciją ir kt.
Inicijavau naujas veiklas, akcijas, patrauklias šiuolaikinei kartai: susitikimą su
rašytoja, edukacinę (Lietuvių kalbos instituto) parodą „Paliesk lietuvių
kalbą rankomis“ mėnesį eksponavau VGVP.
Informatyviausi pastarųjų metų kursai: „Lions Quest – XXI amžiaus socialinės ir
emocinės kompetencijos“ ( 25 ak. Val.), „Bendrakultūrinės ir pilietinės
visuomenės kūrimo koncepcijos tobulinimas“ ( 40 val.) ir „Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimas – šimtmetis paveldo, šimtmetis iššūkių“ ir kt.

© Europos Sąjunga, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Puslapis 1 / 4

Gyvenimo aprašymas
2013- 01-02
2017-08-31

2008-09-09
2013-12-31

1991-09-01
2009-06-18

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Ignalinos krašto muziejus – muziejininkė, įkūrėja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Direktoriaus pavadavimas jam nesant ar atostogaujant; edukacijų rengimas,
pristatymas; parodų ir renginių organizavimas ir pristatymas; ekspozicijų
kūrimas: „Vestuvinės“, sporto „Olimpinis žiemos sportas Ignalinoje“, ją
visuomenei pristačiau 2016-02-17.
Darbas su lankytojais, ekskursijų pravedimas ir kt.; bendravimas su turistais
gimtąja, lietuvių, vokiečių ir rusų kalbomis;
Eksponatų skaitmeninimas LIMIS ( Lietuvos integrali muziejų informacinė
sistema );
Projektų, paraiškų rašymas, vykdymas, atsiskaitymas; medžiagos leidiniams
rinkimas ir sisteminimas; idėjų sklaida, produktų ( maketo, stendų); straipsnių
rengimas ir kt. eksponatų apsauga, inventorinimas ir aprašymas, kaupimas;
statistinės informacijos teikimas.
Ignalinos kultūros ir sporto centras Etninės kultūros filialas administratorė –
etnografė. Paprotinių renginių organizavimas ir pristatymas; darbas su
lankytojais, menininkais ir liaudies muzikantais; projektų, paraiškų rašymas ir
vykdymas, atsiskaitymas; medžiagos leidiniams rinkimas, krašto tautosakos,
tradicijų rinkimas, aprašymas, straipsnių rengimas ir kt.; dalyvavimas
respublikinėse šventėse su rajono kolektyvais.
Patirtis organizuojant, vykdant etno instrumentologinę ekspediciją (2011-07-28 )
su LLKC, vykimas su kolektyvais į Dainų šventę Vilniuje.
Linkmenų vidurinė mokykla Ignalinos rajonas (1997 m. tapusi pagrindine ).
Vyresnioji mokytoja, dėstomi dalykai: vokiečių; lietuvių kalba
vadovavimas Metodinei mokyklos tarybai ( 2 metus ), pamokų vedimas,
auklėjamasis darbas; švenčių organizavimas ir vedimas, straipsnių rengimas,
ekskursijų moksleiviams į Vokietiją organizavimas ir kt.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

Datos (nuo - iki)
2012 m. lapkritis – gruodis

1998 – 2001

1993 – 1998

Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas Muziejų
komunikacijos, skaitmeninio muziejaus ir muziejinių rinkinių
vadybos 120 ak. val. kursai Muzeologijos katedra, išlaikyti
( kompetencijų) egzaminai.
Profesinės raidos centras. Išsilavinimo lygis – aukštasis su I-u
diplomu, specialybė – vokiečių kalba ir literatūra.
Vilniaus Pedagoginis universitetas. Humanitarinių mokslų studijų
sritis, Filologijos kryptis, specialybė – lietuvių kalba ir literatūra.
Išsilavinimo lygis - aukštasis universitetinis.
Įgyta vyresniojo mokytojo kvalifikacija: vokiečių k. – 2001 m.,
lietuvių k. – 2018 m.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių
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Kitos kalbos

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Informacijos
pateikimas žodžiu

Bendravimas žodžiu

Klausymas

Skaitymas

Vokiečių

B2

C1

B2

B2

B2

Rusų

C2

C1

C1

C1

C1

Anglų

B1

B1

A1

A1

A1

B1

B1

B1

B1

A1

Lenkų

Kvalifikacinis pažymėjimas Profesinės raidos centras, Pažyma apie išlaikytas žinias pagal lygmenis ( vokiečių ir
rusų k.)
Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Pageidaujamoms pareigoms
reikalingi gebėjimai

Tolerantiška, geranoriška, prisitaikanti aplinkoje, gebanti sutarti ir susitarti, priimanti
iššūkius. Bendravimo gebėjimus nuolat tobulinu dirbdama su mokyklos partneriais,
bendradarbiaudama su įvairiomis įstaigomis.
Gebu vadovauti komandai, koordinuoti, planuoti, dirbti komandoje, skleisti patirtį,
administruoti projektus.







Asmeninis siekis tobulėti, gebėjimas įkvėpti, inicijuoti;
Gebėjimas organizuoti procesą, jo etapus;
Nusiteikimas dirbti komandoje visose veiklos srityse;
Puikus raštingumas ir dokumentų valdymas;
Gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines
ugdymo metodikas;
Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas ir
pareigingumas.

Skaitmeninė kompetencija

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

įgudęs vartotojas

įgudęs vartotojas

įgudęs vartotojas

įgudęs vartotojas

pažengęs
vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas

Pažymėjimas atitinka ITC ECDL kompiuterinio raštingumo pagrindus ( edukologiniai aspektai 30 akad. val. ); 2016 m. ,,Skaitmeninių vaizdų tvarkymas ir parengimas archyvavimui”.

▪ gerai išmanau darbą su teksto redagavimo, pateikčių rengimo ir skaičiuoklės
programomis;
▪ su nuotraukų redagavimo programomis ‒ įgūdžiai skaitmeninant ir sisteminant
informaciją, bylas LIMIS sistemoje.
Kiti gebėjimai

Esu priemonės – etnografinės žvejybos maketo (nuo 2014 m. Ignalinos krašto muziejuje)
autorė.

Tobulinau specialiojo ugdymo kompetencijas. 2015 m. 60 akad. val. kursuose
,, Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“.
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Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Patirtis viešųjų pirkimų srityje nuo 2013 m. ( nuo paraiškos pildymo, visų funkcijų ją
rengiant, organizuojant viešąjį pirkimą, apklausas ir žodinę ir CVPIS sistemoje iki
sutarties pasirašymo).

Vairuotojo pažymėjimas

B kategorija ( vairavimo stažas 15 metų ), nuosavas automobilis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Patirtis teikiant paraiškas:
Britų tarybai, UPC ir VšĮ „Meno aviliui“ Medijų raštingumas švietime ( nuo 20172018 m.m. 3 metai).
Lietuvos kultūros tarybai - Pažinkime Ignalinos krašto praeitį per archeologiją
( restauruotas lobis – monetos pagal programą Atminties institucijose saugomų
kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas 2016- 2017 m.);
Nacionalinei mokėjimo agentūrai ( NMA) pagal Leader programą, Europos Žuvininkystės
fondui: esu pareiškėja EŽF-13. 2016 m. LKT ,,Pažinkime Ignalinos krašto praeitį per
jos archeologiją“.
Vokietijoje, Miunchene kultūros - švietimo srityje, vokiečių k. ( mėnesio trukmės
Gėtės instituto lėšomis), kita – Liubeke.
Mokymai „Mažos vertės viešieji pirkimai – iššūkiai ir aktualijos“ (2016-04-18);
▪ nuo 2014 Ignalinos turizmo klasterio narė ( Ignalinos muziejaus atstovė);
nuo 2014 Ignalinos žuvininkystės vietos veiklos grupės narė IRŽVVG
( Ignalinos muziejaus atstovė);
2008 - 2013 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narė
( bendruomenės atstovė);
2003 – 2013 m. Linkmenų moterų užimtumo centro pirmininko pavaduotoja
( visuomeninė veikla);
2008 – 2013 m. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narė , deleguota
Ignalinos r. savivaldybės.
Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2010 m.
Etninės kultūros globos tarybos, Pasaulio lietuvių bendruomenės už gebėjimą įkvėpti
mokinius Tautinio kostiumo konkursui 2018 m.
„Kultūros objektų aktualizavimas praktikoje: finansavimo pritraukimas“ ( pagal 20162020 m. programas 2016-07-04;
Kelionės po Europą ir Lietuvą, skaitymas, domiuosi psichologija, bitininkyste.

Projektai

Stažuotės
Seminarai

Narystės

Pagyrimo raštai

Kursai
Pomėgiai

PRIEDAI
Stažas: pedagoginis 23 metai, vadybinis 4 metai.
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