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Šeiminė padėtis našlė

Išsilavinimas
1997m. Mikalojaus Koperniko universitetas (Torunė, Lenkija) 

andragogika

1986m. Vilniaus Universitetas

filologija

Darbo patirtis

2017 / 01 - iki dabar Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktorė

2016 / 02 - 2016 / 12 Vilniaus centro mokyklos direktorė

2014 / 03 -2016 / 01 Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 

 pavaduotoja ugdymui

2014 / 09 - 2015 / 06 Mykolo Romerio universitetas Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė
2013 / 09 - 2014 / 06 Mykolo Romerio universitetas Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė

2012 / 09 - 2013 / 06 Mykolo Romerio universitetas Edukologijos instituto lektorė

2011 / 09 - 2012 / 06 Mykolo Romerio universitetas Edukologijos katedros lektorė

2011 / 01 - 2011 / 06 Mykolo Romerio universitetas Edukologijos katedros lektorė

2000 / 02 - 2014 / 03 Vilniaus „Akiračio“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktorė

1994 / 09 - 2000 / 02 Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Suaugusiųjų mokymo centro mokytoja konsultantė

1986 / 09 - 1988 / 09 Vilniaus 13-osios vakarinės - pamaninės mokyklos mokytoja

Kvalifikacijos tobulinimas

2020 (40 valandų) Vytauto Didžiojo universitetas

Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas
Socialinių-emocinių kompetencijų panaudojimas ugdymo procese

2020 (6 valandos) Mokyklų tobulinimo centras
Psichologinis atsparumas ir iššūkiai

Dialogas ir susitarimai

2019 (6 valandos) Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Laiko valdymas ugdymo procese

2019 (8 valandos) Mokyklų tobulinimo centras
Mokyklos vadovo vaidmuo ugdymo procese

2019 (8 valandos) Mokymų centras Supremus

Lyderystė

2019 (20 valandų) Projektų įgyvendinimo grupė

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas

2018 (8 valandos) Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Kaip ugdome ateities lyderius šiandien: emocinis intelektas

1988 / 09 - 1994 / 09
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2018 (6 valandos) Mokyklų tobulinimo centras

Viešoji komunikacija

2017 (42 valandos) Mokyklų tobulinimo centras

Pradedančiųjų vadovų ir mentorių mokymų programa

2017 (16 valandų) Panevėžio pedagogų švietimo centras

Mokyklos pažangos siekiai

2016 (8 valandos) MRU

Mokymai darbo santykių teisinių klausimų, mokyklos/tėvų/mokinių atsakomybės

2016 (6 valandos) Mokyklų tobulinimo centras

Švietimo politika kitaip

2015 (8 valandos) Klaipėdos universitetas Tęstinių studijų institutas
Aukštosios mokyklos dėstytojų veiklos kontekstai: praktika, poreikiai, lūkesčiai

2015 (8 valandos) VšĮ Kauno mechanikos mokykla
Mokymasis visą gyvenimą: realijos ir perspektyvos

2013 (8 valandos) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų 

 vadovų asociacija

Andragoginės vadybos mokymai Suaugusiojo mokymosi metmenys

2013 (8 valandos) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Ugdymo plėtotės centras

Suaugusiųjų švietimas: problemos ir perspektyvos

2012 (16 valandų) Intelektinio ugdymo asociacija

Emocijų valdymas Efektyvus mokymasis Efektyvi komunikacija

2012 (8 valandos) Mykolo Romerio universitetas

Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai: edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos

2009 (12 valandų) Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) kokybės ir pagalbos 

veiksmingumo vertinimas

2009 (6 valandos) VšĮ "Aristera dexia"

Bendravimo dėsniai ir kalbos etika tobulinant organizacijos kultūrą

2008 (120 valandų) LR Švietimo ir mokslo ministerija Pedagogų profesinės raidos centras

Mokyklos ugdymo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo vadyba

2008 (16 valandų) LR Švietimo ir mokslo ministerija Pedagogų profesinės raidos centras

Mokykla - besimokanti organizacija

2008 (8 valandos) Vananta

Etiketas, tarnybinis protokolas ir asmeninio įvaizdžio formavimas

2007 (20 valandų) LR Švietimo ir mokslo ministerija Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Komunikaciniai aspektai išorės vertintojo darbe

2006 (7 moduliai) Informacinių technologijų institutas

ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas

2004 (30 valandų) Švietimo informacinių technologijų centras

Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai



2004 (2 dienos) Vytauto Didžiojo universitetas

Suaugusiųjų mokymasis pilietinei visuomenei

2004 (kasmet po Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

savaitę) Suaugusiųjų švietimo savaitė ,,Mokymasis arčiau žmogaus''

2004 (dviejų sa- LR Švietimo ir mokslo ministerija

vaičių ekspertizė) Suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija

2002 (36 valandos) Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Suaugusiųjų mokymosi pagrindai

2002 (64 valandos) Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

2001 (66 valandos) LR Švietimo ir mokslo ministerija Pedagogų profesinės raidos centras

Kandidatų praktinis mokymas :,,Kandidatų į ugdymo institucijų vado-

vus rengimas vadybinei veiklai''

1999 (5 mėnesiai ) LR Švietimo ir mokslo ministerija Pedagogų profesinės raidos centras

Švietimo vadovų rezervo rengimas

1999 (8 mėnesiai ) LR Švietimo ir mokslo ministerija, Tacis,Phare 

Andragogikos pagrindai ir suaugusiųjų mokymo centrų veiklos plėtotė 

dešimtyje Lietuvos apskričių

1998 (10 dienų) Nordic Folk Academy

Suaugusiųjų mokymo demokratiniai metodai suaugusiųjų mokytojams

1997 (10 dienų) Nordic Folk Academy 

Nauji suaugusiųjų mokymo metodai

1998 (3 mėnesiai) Soros International House

Bendrosios anglų kalbos kursai

1996 (20 dienų) Regensburgo universitetas(Vokietija)

Tarptautiniai vasaros vokiečių kalbos kursai

Kalbiniai įgūdžiai
Rusų- žodžiu(puikiai),raštu(puikiai)

Lenkų-žodžiu(gerai),raštu(pagrindai)

Anglų-žodžiu(pagrindai),raštu(nemoku)

Vokiečių-žodžiu(pagrindai)raštu(gerai)

Vairuotojo pažymėjimas
B kategorija

Andragogų - praktikų rengimas


