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IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA
1996 m.
Vilniaus Pedagoginis Universitetas. Socialinių mokslų bakalauro laipsnis. Pradinio ugdymo
studijų programa. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
2004 m.

Vilniaus Pedagoginis Universitetas. Edukologijos magistro laipsnis.

2008 m. birželio 20 d. Įgyta antra vadybos kvalifikacinė kategorija.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Kalba
Lietuvių
Anglų
Rusų

IR KOMPETENCIJOS

Supratimas
Labai gerai
Pradedantysis
vartotojas
Labai gerai

Kalbėjimas
Labai gerai
Pradedantysis
vartotojas
Gerai

Rašymas
Labai gerai
Pradedantysis vartotojas
Gerai

Kalbos

Kompiuteriniai gebėjimai
 Microsoft Office™ paketas (Word™, Excel™ ir PowerPoint™);
 SPSS statistikos programa.
Kiti gebėjimai
Konstruktyvus problemų sprendimas, atsakingumas, kruopštumas, lankstumas.
Vairuotojo pažymėjimas - B kategorija.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Projektai




Dalyvavimas tarptautiniuose projektuos „Lifelong learning programe“ ir „Baltijos ir Šiaurės šalių
vaikų šypsenos vienodos“ ir 2013-2014 m.m.
Dalyvavimas tarpinstituciniame projekte „Mentorystė - gerosios patirties sklaida“, 2013-2014
m.m.

Kvalifikacijos kėlimas















ECDL. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo testai (2006-11-10).
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas. Mokslinė - praktinė
konferencija „Sveikatingumo plėtra Vilniaus mieste”(2011-02-02).
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos komitetas. Konferencija „Vaikai – mūsų viltis ir
ateitis“ (2012-06-07).
Manager.LT akademija. Mokymai „Darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka ugdymo
procesui“. (2012-10-16).
Savanoriškas aplinkosaugos biuras. Konferencija „Visuomenės informavimas ir aplinkosauginis
švietimas: iššūkiai ir perspektyvos“(2012-10-23).
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakultetas. Tarptautinė tęstinė mokslinė
konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ (2013-05-17) .
Mokymų tobulinimo centras. Seminaras „Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų
vedimas “ (2013-11-05).
Manager. LT akademija. Mokymai „Emocijų ir streso valdymas pedagogo darbe“ (2013-12-11).
Leidyklos ,,Šviesa“ mokymo centras. Pažymėjimas ,,Interaktyvių ugdymo priemonių veiksmingas
naudojimas pamokoje sėkmingam mokinių mokymuisi ir išmokimui. Darbas su Activinspire
programa“. (2013-12-31).
Mokyklų tobulinimo centras. ,,Vadovas ir planavimas. Kaip reikia planuoti?“ (2014-01-21).
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. ,,Pilietiškumo ugdymas ankstyvoje vaikystėje:
galimybės ir problemos“( 2014-03-14).
LEU. Tarptautinis mokslinis simpoziumas „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė
atsakomybė“ (2014-10-27/28).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento logopedų
ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Pažyma „ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų rišliosios kalbos ugdymo ypatumai“ (2015-03-03).
Lietuvos Edukologijos Universitetas „Ugdimosi turinio kaita: patirtis, ir inovacijos mokyklojedarželyje“ (2015-03-31).

Narystės






Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos skyriaus narė, nuo 2014m.
Pasaulinės vaikų asociacijos ugdymo asociacijos OMEP narė, nuo 2015m.
Respublikinės asociacijos „Slavų vainikas“ narė, nuo 2012 m.
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė.
Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Vaivorykštė“ narė.

Konferencijos/ seminarai



Rengti stendiniai pranešimai respublikinėms, tarptautinėms mokslinėms konferencijoms.
Skaityti pranešimai respublikinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose, pedagogų forumuose.

