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Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija.  
Vydūno g. 15, LT-74119 Jurbarkas. 
Vadovavimas ugdomojo proceso organizavimui.  
Švietimas ir ugdymas. 
 
Socialinė pedagogė. 
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija.  
Vydūno g. 15, LT-74119 Jurbarkas. 
Rūpinimasis mokinių socialine gerove, pagalba siekiant racionaliai.  
išnaudoti mokių ugdymosi galimybes. 
 
Vadybininkė. 
UAB „Dargintas“.  
Jurbarko r. Kartupėnų kaimais, Kartupėnų g. 2A. 
Personalo valdymas ir gamybos proceso organizavimas. 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja.  
Jurbarko švietimo centras. 
Jurbarkas, Dariaus ir Girėno 120 A. 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir organizavimas. Bendruomenės švietimas. 
 
Direktorė. 
Jurbarko švietimo centras. 
Jurbarkas, Dariaus ir Girėno 120 A. 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir organizavimas. Bendruomenės švietimas. 
Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo organizavimas. 
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     IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA         

 

Direktoriaus pavaduotoja.  
Jurbarko švietimo centras. 
Jurbarkas, Dariaus ir Girėno 120 A. 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir organizavimas. Bendruomenės švietimas. 
Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo organizavimas. 
 
 
Mokytoja. 
Jurbarko r. Vertimų pagrindinė mokykla.  
Jurbarko r. Vertimų k. 
Bendrasis ugdymas.  
 
Auklėtojos padėjėja. 
Vaikų lopšelis - darželis „Nemunėlis.“ 
Jurbarkas, Dariaus ir Girėno 120 A. 
Ikimokyklinis ugdymas. 

 

2009-01-01–2011-06-22 

 
                
 
 
                1999-09-01–2002-06-29   
 
 

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 
Švietimo organizacijos veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, teisinės bazės. išmanymas, 
gebėjimas organizuoti suaugusiųjų mokymą (si).  
Vytauto Didžiojo universitetas. 
 
Socialinio pedagogo kvalifikacija. 
Socialinės pedagogikos ir psichologijos žinios ir gebėjimai. 
Šiaulių universiteto kvalifikacijos tobulinimo institutas. 
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     ASMENINIAI GEBĖJIMAI    

 

 

 

 

 
 
    
                     1994–1998 
 
 
 
 

 
 
 
Pradinio ugdymo pedagogas. 
Pradinio ugdymo metodika, darbo su vaikais išmanymas.  
Šiaulių universiteto kvalifikacijos tobulinimo institutas. 
 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Vokiečių kalba B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Rusų kalba C2 C2                C2 C2                C1 

  

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

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

 ECDL pažymėjimas. 
 

 

Vairuotojo pažymėjimas 
 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

 

 
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas nuo 1999 metų. 
 
 
„Andragogikos pagrindai“ (64 val.); 
„Socialinių paslaugų pristatymas ir pardavimas“ (8 val.); 
„Efektyvus bendravimas su žiniasklaida: teorija ir praktika“ (8 val.); 
„Pilietinių, demokratinių ir tautinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus“ (6 val.); 
„Tauragės apskrities savivaldybių gyventojų švietimas ir informavimas atliekų tvarkymo 
klausimais“ (24 val.); 
„Lygių galimybių politika. Tarpkultūrinė komunikacija. Užsieniečių teisinio statuso padėtis 
nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje. Tarptautiniai santykiai ir diplomatija“ (50 val.); 
„Pozityvios socialinės aplinkos kūrimas“ (12 val.); 
„Mokymas, lavinimas ir švietimas apie žiniasklaidą (medijinis ugdymas)“ (6 val.); 
„Profesijos patarėjų mokymo programa“ (80 val.);  

 „Finansinis suaugusiųjų švietimas Jurbarko raj. savivaldybėje“ (50 val.) ; 

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos 
tobulinimas“ (8 val.) ; 

„Lions Quest programų ir socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje tvarumo mokymai“(24 
val.) ; 

„Raktai į sėkmę“(18 val.). 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences

