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IŠSILAVINIMAS: 

Institucija, mokymosi laikotarpis 

 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Marijampolės aukštesnioji 

pedagoginė mokykla, Kauno 

skyrius (Dabartinė  Kauno kolegija) 

Pedagogikos ir psichologijos 

fakultetas 

1995-1999 

Aukštesniojo mokslo diplomas 

Ikimokyklinio ugdymo ir šeimos pedagogikos specializacija 

Vilniaus Pedagoginis Universitetas 

(VPU) 

Pedagogikos ir psichologijos 

fakultetas 

1999-2002 

Bakalauro diplomas 

Ikimokyklinio ugdymo specializacija 

Kauno Technologijos Universitetas 

(KTU) 

Socialinių mokslų fakultetas 

2002-2004 

Magistro diplomas 

Švietimo vadybos specializacija 

Projekto “Lyderių laikas-2” dalyvė 

2012-2014  

Švietimo lyderystės konsultantų programa 

Švietimo konsultantas 

 

 

 

Profesinė patirtis 
 

Metai Darbovietė Pareigos 

1997 – 2003  Kauno lopšelis-darželis  „Vaikystė“ Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja 

2003 – 2015  Kauno lopšelis-darželis  „Vaikystė“ Metodininkė – organizatorė 

2015 – 2016  Kauno A. Stulginskio mokykla – 

daugiafunkcis centras 

Ugdymo skyriaus vedėja 

2016 – iki dabar Kauno lopšelis-darželis  „Vaikystė“ Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 



 

Kvalifikacijos tobulinimas 

 

 
 

Metai  Pavadinimas 

2012   Anglų kalbos A2.3 lygmens kursai  

Norvegų kalbos A1, A2  kursai 

Dalyvavimas tarptautiniame Europos  Komisijos 7-osios bendrosios programos 

finansuojamame projekte iTEC  ir vadovavimas įstaigos pedagogų  komandos 

darbui. 

2013 – 2014 Parengtas straipsnis Švietimo mainų paramos fondui (SMPF) apie 

kvalifikacijos kėlimo kursus – stažuotę Islandijoje ir publikuotas internetinėje 

erdvėje (lietuvių ir anglų kalbomis). Gautas SMPF apdovanojimas kaip 

geriausiai įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo veikla.  

2014 Vadovavimas Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų projektui „Kūrybiškas IT 

panaudojimas ugdymo procese“, organizuotas pristatymas miesto 

ikimokyklinių įstaigų pedagogams. 

 

2015m.  „Nacionalinis švietimo lyderystės forumas" 8 val.   

 " Lyderiu gali tapti kiekvienas"  8 val.  

Skaitytas pranešimas apie Belgijoje stažuotės metu įgytą patirtį  seminare 

“eTwinning programos teikiamos galimybės pedagogų bendradarbiavimui ir 

patirties sklaidai taikant  IKT“. Ta pačia tema Švietimo mainų paramos fondui  

parengtas ir internetinėje erdvėje publikuotas straipsnis. 

Tarptautinė konferencija „ Ugdymo įstaigų erdvių modernizavimas ir 

atnaujinimas“ 

Seminaras „Kūrybiškas informacinių technologijų panaudojimas ugdymo 

procese“  

 Dalyvavimas tėvystės įgūdžių mokymo programoje „STEP 6-12“ , kurioje 

pagilintos žinios bei įgūdžiai: pagalba vaikui mokantis bendradarbiauti, 

tinkamo metodo pasirinkimas, savęs ir vaiko supratimas, klausymasis ir 

kalbėjimas. 

 

2016 m. "Informacinės technologijos ir modernizacija" KPKC 6 val.  

 "Moderni mokykla 2016m" 

 Respublikinė SUO mokinių  konferencija "Aš taip pat kuriu pasaulį" 6 val.  

 

2017 m. Seminaras „Sėkmingas vadovas - kelias per save "  30 val.  

"Metodų, stiprinančių vaikų psichikos sveikatą, mugė" 6 val.  

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir organizuotas seminaras 

 „ Kūrybiškas ir inovatyvus IKT panaudojimas ugdymo(si) procese“ 18 val.  

 

 

 


