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DARBO PATIRTIS
Nuo 1999-02-01 iki dabar direktorė, Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
Atsakinga už įstaigos veiklą, planuoju Tarnybos strateginę veiklą, rūpinuosi
intelektiniais bei finansiniais ištekliais, rengiu veiklos ataskaitas, telkiu specialistus
Tarnybos funkcijoms, uždaviniams ir numatomoms programoms vykdyti.
1992-1999 Zarasų rajono Antalieptės vidurinė mokykla. Pradinių klasių, dailės,
tikybos mokytoja.
1993-1996 Rytų aukštaitijos katalikiško jaunimo centras, veiklos
koordinatorė, vaikų stovyklų vadovė.
IŠSILAVINIMAS IR
1987-1992 Šiaulių pedagoginis institutas.
KVALIFIKACIJA
Pradinių klasių ir dailės mokytoja
1996-03-29 Suteikta vyresniosios dailės mokytojos kvalifikacijos kategorija.
1995-1999 Lietuvos katechetikos centro aukštesnioji katechetų mokykla.
Tikybos mokytoja.
1976-1987 Zarasų rajono Antalieptės vidurinė mokykla,
Vidurinio mokslo atestatas .
1979-1986 Dusetų vaikų muzikos mokykla, fortepijono specialybės kursas
2005-2006 dalyvavau Vytauto Didžiojo universiteto nenuosekliųjų studijų
programoje „Mokymosi mokytis kompetencija ir jos vertinimo aplanko kūrimas“.
2006-2007 dalyvavau Vilniaus pedagoginio universiteto ir Vytauto Didžiojo
universiteto Edukologijos katedros programoje „Andragogų praktikų tęstinio
kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“(120 val, 3 studijų
kreditai), įgijau andragogo praktiko kompetenciją.
Nuolat keliu kvalifikaciją, siekiu įgyti naujų kompetencijų ir tobulinti esamas.
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Geri bendravimo žodžiu ir raštu gebėjimai su įvairaus amžiaus ir išsilavinimo
žmonėmis; empatija, mokėjimas išklausyti. Esu baigusi savižudybių prevencijos
mokymus pagal ASIST ir safeTALK programas.
Švietimo politikos išmanymas, lyderystė, strategijos kūrimas ir valdymas.
Tiriamosios veiklos, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo
Žmogiškųjų išteklių valdymo.
Esu įvaldžiusi Microsoft Office™ programas.
B kategorija
Dalyvauju projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų
rajono savivaldybėje “ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0002 .
Dalyvauju projekte „Lyderių laikas 3“.
Inicijavau projektų „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos
srityse“, „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas Zarasų rajono
savivaldybėje“ rengimą ir vykdymą 2017-2018 m.
Inicijuoju ir vykdau kasmetinius Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius.
Lietuvos Respublikos švietimo centrų asociacijos narė.

