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GYVENIMO APRAŠYMAS (Curriculum Vitae)

Gimimo data ir vieta 1974 m. liepos 24d., Kaunas.
Išsilavinimas
1989- 1993 Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio auklėjimo specialybė.
Diplomas su pagyrimu.

1994- 1998 Vilniaus pedagoginis universitetas
Pedagogikos ir psichologijos fakultetas
Socialinių mokslų bakalauro laipsnis
Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

2006-2007 Vytauto Didžiojo universitetas
„Švietimo kokybės vadybos“ studijų programa
Edukologijos magistro laipsnis.

Darbo patirtis
1993-08 iki 1994-09 Kauno lopšelis-darželis Nr.66, auklėtoja.
1995m.kovo iki 1998-09 Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“, auklėtoja.
1998m. rugsėjo iki 2000-09 Kauno 24-oji vidurinė mokykla, mokytoja-asistentė.
2000m. rugsėjo iki 2002-11 Kauno humanitarinė pradinė mokykla, pradinių klasių mokytoja.

Kauno saugaus eismo mokykla, kompiuterinės technikos operatorė.
2002-11 iki 2007-11 Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo

departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus ugdomosios priežiūros ir
audito poskyrio vyriausioji specialistė.

2007-11 iki 2015-06 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros
departamento Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos analizės skyriaus
vyriausioji specialistė.

2015-06 iki dabar Kauno „Aušros“ gimnazija, direktorė.

Kvalifikacijos kėlimo kursai 2022-02-017-20 ES projektas „Cultural Heritage – a Foundation fol
Building Europe‘s Future“ (Maltoje).
2022-01-11-14 ES projektas „ Strengthening a Europe of Salidarity in
times of migrations“ (Venecija, Italija).
2021-11-16 seminaras „ (Įsi)vertinimo duomenų naudojimas
tolimesniam pažangos siekiui“ (8 akad. Val.)
2021-11-29 – 12-02 tęstinis ES projektas „ Strengthening a Europe of
Salidarity in times of migrations“ (Zagrebas, Kroatija).
2021-11-01-07 Erasmus+ projektas „Reducing Early School Leaving“
(Heraklionas, Kreta).
2021-11-10 seminaras „Mokytojų bendruomenės parengimas diegti
atnaujintą UT mokykloje“ (6 val.)
2021-06-03 seminaras „Vadovavimas ugdymui: grįžtamojo ryšio
galia“ (14 val.).
2021-04-14 ir 04-21 seminaras „Darbo santykiai švietimo įstaigoje:
vidaus kontrolės sistemos diegimas“ (8 akad. val.).

Kalbiniai įgūdžiai Lietuvių - gimtoji kalba.
Rusų –žodžiu ir raštu (gerai).



Vokiečių –žodžiu ir raštu (pagrindai).
Anglų – žodžiu ir raštu (pagrindai).

Darbas kompiuteriu Laisvai dirbu „Excel“, „Word“, „Window“, „Power Point“, „Internet
Explorer“ ir su įvairiomis duomenų apdorojimo programomis.

Pomėgiai Mėgstu skaityti knygas, klausytis muzikos, lankytis teatre, keliauti.

Privalumai Nuolat mokausi, dalyvauju seminaruose, domiuosi naujovėmis
susijusiomis su išorės ir vidaus įsivertinimu, analizuoju ugdymo
proceso kokybę pamokose, teikiu ataskaitas ir rekomendacijas ugdymo
proceso pamokoje gerinimui. Nuolat dalyvauju aktualiose diskusijose
ir seminaruose apie švietimo kokybę, švietimo tyrimus, švietimo
vertinimą. Aktyviai dalyvauju inicijuojant ir vykdant ES projektus.
Nevengiu prisiimti atsakomybės už savo veiksmus ir sprendimus,
sugebu išklausyti ir pripažinti savo klaidas, skatinu žmonių iniciatyvą,
esu atsakinga, pareiginga, komunikabili, iniciatyvi, punktuali, norinti
tobulėti, aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje.

Kita informacija Turiu vairuotojo pažymėjimą (B kategorija, nuo 1995 m.).


