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Darbo patirtis 1982-1984 m.  Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejus 
 ekskursijų vadovė 
 1984- 1986 m.  Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla 
  pradinių klasių mokytoja 
 1986-1990 m.  AB “Kauno baldai” 
 kultūrinių renginių organizatorė 
 1990-1994 m.  Kauno rajono Vaišydavos vidurinė mokykla 
 lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  

1997-2004 m. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos suaugusiųjų 
klasių lietuvių kalbos mokytoja 

 nuo 1994 iki dabar Kauno rajono švietimo centras 
 direktorė 
  
 
Išsilavinimas 1985 m. Vilniaus universitetas  

lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja 
1998 m.  Kauno technologijos universitetas 
Vadybos edukologijos magistrė 

 
 
Kvalifikacijos    
tobulinimas 

1996 m. stažuotė Austrijoje Zalcburgo pedagogų kvalifikacijos institutas 
1997 m. švietimo vadybos programa (ALF) “Švietimo vadyba –kaitos 
inicijavimas” (80 val.) 
1999 m. stažuotė “Pilietinio ugdymo organizavimas“ Olandijoje. 
SLO (60 akad. val.) 
2000 m. vadybos programa “Pokyčių valdymas mokykloje :vadovo 
veikla” (40 val.) 
2001 m. seminaras-stažuotė “Pedagogų švietimo centrų veiklos 
ypatumai Vengrijoje” 
2001 m. “Mokyklos auditas – kokybės siekimo veiksnys” 
2002 m. kvalifikacinė stažuotė JAV Vašingtone ir Los Andžele 
“Demokratijos vystymas”. 
2002 m. “Mokymosi per patirtį įgūdžiai  ir jų svarba nuolatinio 
mokymosi kontekste” (VDU) (40 akad. val.) 
2002 m. išklausytas (40 akad.). modulis “Karjeros projektavimo 
metodologija” (VDU) 



2003 m. Nuotolinio mokymo kursas, parengtas pagal Pedagogų 
kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies medžiagą 
(30 val.) 
2001-2003 m. tarptautiniai vadybos kursai (150 val.) “Mokytojų 
mokymas besivystančiai mokyklai” (Olandija, Fontys aukštoji 
mokykla) 
2003 m. Tarptautinis seminaras (50 val.) Vengrijoje Budapešte  
“Atraskime humanitarinę teisę” 
2003 m. andragogų kursai (56 val.) “Andragogų praktikų ruošimas” 
(Šiaurės –Baltijos šalių projektas) 
2003 m. seminaras (24 val.)“Tėvų, pedagogų ir socialinių darbuotojų, 
kaip negalios vaikų ir jaunuolių ugdytojų, profesinės kompetencijos 
tobulinimo gairės” 
2003 m.  ŠMM “Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas” 
2004 m. stažuotė Slovėnijoje Mokyklų tobulinimo programa 
2006 m. Švietimo konsultantų –institucijos veiklos išorinio vertinimo 
ekspertų rengimas  (60 val.) 
2006-2007 m. Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos kėlimo 
modelio įgyvendinimas (120 val.) 
2007 m. seminaras-stažuotė „Prancūzijos švietimo sistemos 
ypatumai“ (40 akad. val.) 
2007 m. seminaras „ETwinning programos ir kitų ES projektų 
vaidmuo, keliant mokinių/studentų motyvaciją“ 
2007 m. seminarų ciklas „Rinkos ekonomika ir verslumo ugdymo 
mokymai mokytojams (40 val.) 
2008 m. vasario 25-27 d. tarptautinis seminaras“ Portugalijos 
švietimo sistemos ypatumai“ Lisabonos mokytojų rengimo centre 
(Portugalija) 
2008 m. birželio 4-8 d. Norvegija Mo i Rana  tarptautinė konferencija  
„Nuotolinio mokymo privalumai, organizuojant jaunų žmonių 
mokymą(-si)“  
2010 m. kovo 10-14 d. Graikijoje Koropi mieste tarptautinis 
seminaras „ Inovatyvūs mokymo metodai, stiprinant holistinės 
sveikatos kultūrą“. 
2010 m. VDU seminaras „Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos 
dimensijos „ (18 val.) 
2012 m. seminaras „Jaunimo tobulinimo (-si) aktualijos švietimo 
kaitos kontekste“. 
2012 m. kovo 29 d. seminaras „Tarpkultūrinio švietimo inovacijų 
sklaida ir tęstinumo galimybių plėtra“. 
2013 m. tarptautinis seminaras Švedijoje, Sodertelje „Sveika mityba. 
Švarios Baltijos dietas“ (24 akad. val.). 
2013 m. rugsėjo 4-6 d. seminaras „Įstaigos įvaizdis ir viešieji ryšiai“. 
2014 m. (40 akad. val.) Dalykinė stažuotė Turkijoje, Kizilchahamam 
švietimo departamente. Europass mobilumo pažymėjimas 
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Konferencijų  
pranešimai 
 
. 2000 m. gruodžio 18 d. konferencija “Mokykimės tam, kad žinotume, 

veiktume, gyventume kartu, būtume” 



. 2001 m. balandžio 27 d konferencija “Jaunimo sveikatos stiprinimas 
Kauno rajone” 

 2001 m. spalio 23-24 d. respublikinė konferencija “Moksleivių 
sveikatos ugdymas ir stiprinimas: dabartis ir perspektyvos”  

 
2001 m. gruodžio 5 d.  tarptautinė konferencija Bremene “Lietuvos sveikatos ugdymo 

politika ir ugdomoji veikla” 
 
2002 m. balandžio 26 d. konferencija “Dorinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

problemos ir galimybės” 
2003 m. vasario mėn.  Šiaurės – Baltijos šalių baigiamojoje konferencijoje “Besimokančiųjų 

mokymosi poreikiai ir kompetencijų tobulinimas Kauno rajone” 
 
2003 m. balandžio mėn. respublikinė konferencija “Sveikatos stiprinimo ir ugdymo politika 

Kauno rajone” 
2004 m. gegužės mėn.  tarptautinė konferencija (Salonikai, Graikija) “ Suaugusiųjų profesinės 

ir socialinės kompetencijos tobulinimas. Karjeros planavimas” 
2006 m. gegužės mėn.   tarptautinė konferencija Atėnuose“ Suaugusiųjų švietimo  

organizacijų modeliai“; 
2007 m. gegužės mėn.  respublikinė konferencija „Mokymosi visą gyvenimą  

programos plėtotė“, Vilnius. 
2008 m. balandžio mėn. respublikinė konferencija “ Kauno rajono mokyklų sveikatinimo 

programos ir jų įgyvendinimas“ 
2009 m. birželio mėn.  Respublikinė konferencija „Geresnė mokykla: sveikesnė mokykla“. 
2011 m. gegužės 30-31 d. Tarptautinė konferencija  (Kipras) – „Sveikatos stiprinimo modelis 

bendruomenėse“. 
2014 m. vasario – balandžio 
 mėn. Kauno regiono konferencijos Birštone ir Kaune „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų judėjimas – mokinių sveikatos stiprinimo patirtis Kauno 
rajone“ 

 
 
Kita veikla 

Nuo 2004 m. iki dabar - Respublikos Mokyklų pripažinimo sveikatą 
stiprinančiomis mokyklomis komisijos narė/ekspertė 

 
    Nuo 2009 m. iki dabar  - Institucijų veiklos išorinio vertinimo  
 ekspertė 

 
2002-2008 m. Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig projektų 
vertintoja/ekspertė 
 
2008-2010 m. ŠMM Švietimo aprūpinimo centro projekto 
„Besimokančiųjų mokyklų tinklai“ metodinės medžiagos  
vertintoja/ekspertė 
 
Nuo 2004 m. iki dabar - Kauno rajono neformalaus suaugusiųjų  ir 
jaunimo švietimo koordinatorė 

    Nuo 2013 m. Sveikatą stiprinančio Kauno regiono tarybos ekspertė 
 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių ugdymo institucijų tinklo 
koordinatorė 



 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė. 
Lietuvos Respublikos švietimo centrų asociacijos narė  
 
Skaito paskaitas ir veda seminarus  andragogikos, švietimo vadybos ir 
lyderystės, sveikatos ugdymo ir stiprinimo, pilietiškumo ugdymo, 
psichologijos, lyderystės, projektų vadybos temomis: 
Etninės kultūros ir pilietinio sąmoningumo skatinimas 
jaunimo bendruomenėse;. 
 
Projektų rengimo metodika. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
galimybės ( 12 akad. val.); 

 
Andragogikos pagrindai (24-60 akad. val.) 
 Karjeros planavimo galimybės. Profesinis informavimas (18 akad. 
val.) 
Jaunimo projektų rengimo metodika. Bendradarbiavimo psichologija 
ir etika tarptautiniame lygmenyje. (12-18 akad. val.) 
 
Sveikatingumo saviugda – kelias savo vidinėms ir profesinėms 
galimybėms pažinti (12 akad. val.) 
 
Emocinė sveikata ir sveika aplinka (6 kad. Val.) 
 
Mokymo/si organizacijų vadybos ypatumai. (6 akad. val.) 

 
Bendraautorė parengtų mokomųjų modulių: “ 
ES projektų vadyba ir koordinavimas” (Socrates Comenius 3 
projektas”); “Suaugusiųjų mokymo metodika” ir “Karjeros 
planavimas” (Socrates Grundtvig 2). 
 
Regioninių, šalies ir tarptautinių projektų rengėja ir koordinatorė: 
Respublikiniai projektai: ”Kauno rajono suaugusiųjų grįžimo į   
švietimo sistemą problemos ir galimybės”; “Informacinės  
metodinės sistemos sveikos gyvensenos ugdymui kūrimas”; 
“Švietimo centras – modernizavimui”; ŠMM “Efektyvios mokyklos  
valdymas”; “Pokyčių valdymas mokykloje: vadovo  veikla“, 

“Mokykla - besimokanti organizacija”; “Ugdymo proceso 
modernizavimas ir švietimo kokybė”; “Jaunimo bendruomenių 
iniciatyvos”; “Atraskime humanitarinę teisę”(LRKD)“ ir kt. 

 
Regioniniai projektai: “Sveikos gyvensenos ugdymas rajono ugdymo 
institucijose” (1999-2002); “Švietimo centras – metodinis 
informacijos centras”, “Sveikatos stiprinimas ugdymo 
institucijoje”(2002-2004)“, „Kauno rajono sveikatą stiprinančių 
mokyklų plėtotė“ (2005-2013) 

 
Tarptautiniai projektai: “Lietuvos-Olandijos “DULCE”; Lietuvos- 
Olandijos “Training for Trainers in Schooldevelopment in 
Lithuania”(2000-2002), Lietuvos - Olandijos “The reflectiv 
Manager”(2001-2003); Sokrates Comenius” Developing  modules for 
training teachers AS EU project managers”(2000-2002); Sokrates 



Grundvig 2 “The Modules for Improving Professional and Social 
Competence for Adults”; DEEP (pilietinis ugdymas)-JAV; East-East 
project “Holistic health education”; REFINE (Joint Action project, 
2004-2006); Socrates Grundtvig 2 MORGANA “Suaugusiųjų 
švietimo organizacijų modeliai (2004-2006); „PILPE Informacinių 
technologijų naudojimas suaugusiųjų švietime“; 2008-2010 m. 
Grundtvig Inovatyvūs suaugusiųjų mokymo metodai, stiprinant 
holistinės sveikatos kultūrą“; 2011-2012 m. Grundtvig „Inovatyvių 
strategijų mokytojai“; 2011-2013 m. Interreg projekto vadovė 
„Ekologinės žemdirbystės produkcijos ciklo ratas ir visuomenės 
švietimas“; 2013-2014 m. Leonardo da Vinci projekto „Švietimo 
specialistų kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdymo kokybės“. 
 

 
 

Asmeniniai įgūdžiai 
ir gebėjimai 
   
Kalbos    Lietuvių, rusų – labai gerai 
    anglų – gerai 
    vokiečių – patenkinamai  

  
Techniniai įgūdžiai  Microsoft Word, Exell,  PowerPoint programos.  
 
Kiti gebėjimai ir įgūdžiai Komunikabilumas, organizuotumas, kūrybiškumas 
    

Vairavimo įgūdžiai 
     


