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Lopšelio-darželio direktorius

DARBO PATIRTIS
1990-2018

direktorė
Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“
Veteranų g. 19 Dembava Panevėžio r.

http://www.dembavald.lt
▪ Strateginis švietimo įstaigos valdymas, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymas:
ugdymo (-si) proceso organizavimas ir stebėsena, pokyčių valdymas. Vadovavimas švietimo įstaigos
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui - pagalbos teikimas, konsultacijos mažesnę pedagoginę ir
vadybinę patirtį turintiems kolegoms, grįžtamojo ryšio teikimas. Švietimo įstaigos partnerystės ir
bendradarbiavimo kūrimas.
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Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Bendravimo gebėjimus tobulinau vesdama seminarus, mokymus, organizuodama ir vesdama
susirinkimus, pasitarimus.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Šiuo metu vadovauju trisdešimt dviejų asmenų komandai. 2015 m. suteikta pirmoji vadybinė
kvalifikacinė kategorija

Pageidaujamoms pareigoms
reikalingi gebėjimai

Buvau leidinio „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ viena iš rengėjų. Su įstaigos
komandą dalyvavome audito metodikos išbandyme 2004 metais.
Dalyvavau projekto „Lyderių laikas 2“ 2012–2014 metais Panevėžio rajono savivaldybės kūrybinėje
komandoje.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Įgudęs
vartotojas

Įgudęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė

Išvardykite turimus IRT pažymėjimus

▪ išmanau darbą su Labio programa.
▪ gerai išmanau darbą su mėgėjiškų filmų montavimu, Pinnacle Studio 16 – šiuos įgūdžius įgijau
savarankiškai.
▪ gerai išmanau darbą su nuotraukų redagavimo programomis ‒ šiuos įgūdžius įgijau mėgėjiškai
fotografuodamas.
▪ gerai naudoju interneto naršyklių programas, IQES internetine platforma.

Vairuotojo pažymėjimas

▪ Nuo 1984 m. B, C vairuotojo kategorijos

PAPILDOMA INFORMACIJA
Konferencijos

 Tęstinė 7-oji mokslinė praktinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“
pranešimas „Ankstyvasis ugdymas–tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (2018-04-19)
 Šiaulių r. respublikinė konferencija „Naujas žvilgsnis į vaiko vertinimą“ pranešimas „Kaip pažinti
vaiką“ (2015-11-18)
 Utena dalykinė praktinė konferencija „Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“ pranešimas
„Tėvai - ugdymo proceso partneriai“ (2015-06-10)

Seminarai

Tarptautinio projekto „Early childhood education-building sustainable motivation and value paradigm
for life“/„Ankstyvasis ugdymas-tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ Sofija (2017-1208)
„Ikimokyklinio ugdymo programos tobulinimas vadovaujantis Pasiekimų aprašu“ Pasvalio r. (2016-0329), Kupiškio r. (2016-03-22).
Vedu seminarus pagal mano ir kolegės parengtą ir patvirtintą 18 ak. val. programą „Auklėtojos plano
virsmas: nuo planavimo sau iki plano vaikui“. Programai suteiktas unikalus Nr. 0911430149. Biržai
(2015-03-05).
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas „Už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą
vadybinį darbą“ (2014-10-03).
Utenos švietimo centras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2014-12-15)
Panevėžio pedagogų švietimo centras „Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą
Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“ (2014-06-30)

PRIEDAI
▪ kvalifikacijų pažymėjimų kopijos 8 lapai;
▪ Padėkos raštas 1 lapas
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