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Nuo 2015-09-02 - 2022-06-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-01–2018-09-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direktorė  
Riešės gimnazija, Beržų g. 2A, LT-14266 Riešė, Vilniaus raj., Lietuva 
https://www.riesesgimnazija.lt  
- švietimo politikos įgyvendinimas, strategijos mokykloje rengimas ir vykdymas; 
- mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos ir atestacijos 
organizavimas; 
- mokyklos dokumentų valdymas, finansinė kontrolė bei atskaitomybė. 
 
Direktorė 
Vilniaus Šilo mokykla, Lakštingalų g. 8, LT-10103 Vilnius, Lietuva 
https://vilniaussilomokykla.lt/  
 
- švietimo politikos įgyvendinimas, strategijos mokykloje rengimas ir vykdymas; 
- Vilniaus miesto švietimo įstaigų ilgalaikis konsultavimas įtraukiojo ugdymo 
klausimais (Vilniaus Šilo mokyklos Konsultacinis centro veikla, 2020 m. rugsėjo 1 
d. Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimu  2020-05-11 Nr. 1-520 „Dėl kokybiškų 
švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams“); 
- mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos ir atestacijos 
organizavimas; 
- mokyklos dokumentų valdymas, finansinė kontrolė bei atskaitomybė. 
 
Laikinai ėjusi direktoriaus pareigas 
Vilniaus specialiojo ugdymo centras "Aidas", Lakštingalų g. 8, LT-10103 
Vilnius, Lietuva 
 
- švietimo politikos įgyvendinimas, strategijos mokykloje rengimas ir vykdymas; 
- mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos ir atestacijos 
organizavimas; 
- mokyklos dokumentų valdymas, finansinė kontrolė bei atskaitomybė. 
 
Vilniaus m. savivaldybės Tarybos sprendimu (2018-03-21Nr.1-1426) biudžetinė 
įstaiga Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“ reorganizuotas, prijungiant jį 
prie Vilniaus Šilo mokyklos nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., siekiant aukštesnės 
mokymo kokybės ir gerinant mokinių mokymosi bei ugdymosi sąlygas. 
 
 

https://www.riesesgimnazija.lt/
https://vilniaussilomokykla.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

2006-09-01–2015-09-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-09-01–2006-09-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-10-25–2006-08-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-02-01—1999-08-30 

Pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė 
Briuselio II Europos mokykla (Ecole Européenne Bruxelles II), Av. Oscar 
Jespers 75, 1200 Briuselis, Belgija 
https://eeb2.be  
 
- 1-5 klasių mokinių mokymas bei ugdymas; 
- I-ų, II-ų, III-ų klasių mokytojų koordinavimas mokykloje (pedagogams iš 9 šalių: 
EN, FR, DE, IT, LT, NE, SW, FI, PO); 
- Meninio ugdymo koordinavimas mokykloje (pedagogams iš 9 šalių: EN, FR, DE, 
IT, LT, NE, SW, FI, PO); 
- Lietuvių kalbos skyriaus mokytojų koordinavimas; 
 
- "Heures Européennes" dailės pamokų vedimas prancūzų kalba. 
 
pradinių klasių mokytoja – metodininkė 
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla, Filaretų g. 43, LT-01211 Vilnius, Lietuva 
https://filaretai.lt/  
 
- Pradinių klasių mokinių mokymas bei ugdymas; 
- Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių Gamtamokslinių konferencijų "Gamta 
šalia mūsų" organizavimas; 
- Tarptautinių mokyklinių projektų "Comenius 1", "EuroEcole" (Prancūzija) 
mokykloje koordinavimas. 
 
Ugdymo turinio pradinio, dorinio ir socialinio ugdymo skyriaus specialistė 
Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo plėtotės 
centras  
 
- Dalyvavimas atnaujinant Bendrąsias programas (LR ŠMM Ministro įsakymas 
NR. ISAK-1430, 2005/07/07);  
- naujų vadovėlių vertinimas; 
- kvalifikacijos kėlimo seminarų rengimas, pravedimas; 
- Nacionalinių mokinių pasiekimų vertinimo testų rengimas (pasaulio pažinimas). 
 
Priešmokyklinės klasės ir pradinių klasių mokytoja 
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo “Šaltinėlio” pagrindinė mokykla, Vilnius, 
Lietuva  
https://privatimokykla.lt/  
 
- Priešmokyklinės klasės bei pradinių klasių mokinių mokymas bei ugdymas; 
- popamokinės vaikų veiklos organizavimas (gamtamokslinė veikla). 
 

2002 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogikos pedagogikos ir psichologijos fakultetas, įgytas 
aukštasis universitetinis išsilavinimas bei mokytojo kvalifikacija. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilnius, Lietuva 
 

  

 

https://eeb2.be/
https://filaretai.lt/
https://privatimokykla.lt/
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Prancūzų kalba B1 B1 B2 B2 B1 

 Centre international d‘études pédagogiques (Tarptautinis pedagoginių studijų centras (CIEP), Prancūzijos 
švietimo ministerija), 2018-03-29, Nr. 037052-01-180330-1210197 

Anglų kalba A2 A2                A2 A2 A2 

 School of British English, 2018-03-24, Reg. Nr.SBET0043 

                                     Rusų kalba C2 C1                C1 C2 B2 

 

Bendravimo gebėjimai - Nuo 2020 m. konsultuoju pradedančius mokyklų vadovus (Atlygintinų paslaugų teikimo sutartys su 
Vilniaus Švietimo pažangos centru). 

- Mokyklos bendruomenės aktyvinimas Vilniaus Šilo mokykloje, sutelkus mokyklos ir vietos 
bendruomenę 2018-2020 m. pagerintos mokyklos prieigos (Lakštingalų g. įrengti šaligatviai, greičio 
mažinimo kalneliai,   apšviestos perėjos, atnaujinta autobusų stovėjimo stotelė) ir pritaikytas mokyklos 
bendruomenei 15 autobuso grafikas. 

- Bendravimas ir bendradarbiavimas su Vilniaus Šilo mokyklos rėmėjais - JAV "Lietuvos dukterys", 
Briuselio II Europos mokyklos Tėvų asociacija, Briuselio NATO Charity Bazaar; Vilniaus “Rotary” 
klubu.  

- Vadovaudama studentų iš ES šalių praktikai, tobulinu užsienio kalbos žinias. Šiuo metu Vilniaus Šilo 
mokykloje atlieka darbo praktiką dvi ergoterapeutės iš Belgijos (2022-03-10 – 2022-05-25). 

- Puikūs komunikaciniai gebėjimai įgyti 9 metus dirbant Briuselio II Europos mokykloje, koordinuojant 
mokytojų darbą įvairiose srityse (Meninis ugdymas mokykloje, paralelinių klasių mokytojų bei Lietuvių 
kalbos skyriaus mokytojų veiklos organizavimas bei koordinavimas); 

- Įgyta didelė patirtis bendraujant ir bendradarbiaujant su įvairiataute mokyklos bendruomene, Tėvų 
asociacijos nariais (bendras darbas Kalėdiniuose renginiuose "Marché de Noël", Mokyklos taryboje ir 
pan.); 

- Lengvai surandu bendrą kalbą, puikiai sutariu su įvairių tautybių, profesijų, skirtingo amžiaus 
žmonėmis ( Belgijos lietuvių bendruomenės valdyboje 4 metus buvau atsakinga už švietimą); 
- Man artimos savanorystės idėjos, man pavyksta įtraukti į įvairias bendruomenines veiklas mokyklos  
bendruomenę (Lietuvos Jaunimo teatro gastrolės Briuselyje, ilgalaikis bendradarbiavimas su 
Šiuolaikinio šokio teatru „Dansema“, LAA „Lietaus vaikai“ ir t.t.). 
- Aktyviai dalyvaudama pedagoginėje, tiriamojoje, projektinėje, visuomeninių organizacijų, 
bendruomenių veikloje įgijau puikius komunikavimo gebėjimus, puikiai dirbu komandoje ir 
savarankiškai. Esu imli naujovėmis, nuolat pritaikau jas darbe. Savo patirtimi ir idėjomis dalinuosi su 
kolegomis. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

- Gebu vadovauti komandai (šiuo metu vadovauju viso 120 darbuotojų komandai). 

- Sutelkiau tris Vilniaus m. savivaldybės švietimo ir socialinių paslaugų įstaigas (Vilniaus „Sietuvos“ 
progimnazija, Vilniaus socialinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ ir Vilniaus Šilo mokykla), 
bendradarbiavimo rezultatas – laimėta programos Erasmus+ KA101 projekto „Vaikai, turintys 
specialiųjų poreikių – mokymas (is) nežino ribų“ dotacija  (sut. NR. 2019-1-LT01-KA101-060405) 
personalo mobilumui kvalifikacijos kėlimo tikslais.  

- Koordinuoju tris Erasmus+ programos projektus (KA101, KA229, KA201). 

- Turiu sėkmingos komandos telkimo patirties  - 2018 – 2020 m. Vilniaus Šilo mokykla dalyvavo  
Mokyklų tobulino centro projekte “Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, įgyvendintas sėkmingas 
mokyklos pokyčio projektas įtraukiojo ugdymo srityje (daugiau informacijos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_8hDRV9rsis ). 

-- 2018-2019 m.m. dalyvavau Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte “Tęsk” ir 
bendradarbiavau išbandant pradedančiųjų mokytojų stažuotę. 

- Konstruktyvus sudėtingų situacijų sprendimas ir krizių valdymas Vilniaus specialiojo ugdymo centre 
"Aidas" įstaigos reorganizacijos metu, po nustatyto psichologinio smurto vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, atžvilgiu. 

- Puikiai sekėsi vadovauti tarptautinės Europos Briuselio II mokyklos mokytojų grupėms (žr. 1 priedą 
“Lettre de recommendation“). 

https://www.youtube.com/watch?v=_8hDRV9rsis
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- 2015 m. gegužės mėn. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (NMVA) išlaikiau švietimų įstaigų 
vadovų kompetencijų vertinimo egzaminą. Kompetencijų vertinimo ataskaitoje pažymima, kad labai 
gerai sekasi dirbti komandoje, prisidedu prie bendradarbiavimo atmosferos kūrimo, imuosi lyderio 
vaidmens ir gebu įkvėpti bei motyvuoti komandos narius. 

  

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

- Eidama Vilniaus Šilo mokyklos direktorės pareigas atlieku finansinę mokyklos mokinio krepšelio bei 
savivaldybės, aplinkos (ūkio) lėšų kontrolę bei atskaitomybę, išmanau mokyklos dokumentų valdymą, 
administracijos darbuotojų veiksmų koordinavimą. 

- Vadovaujant švietimo įstaigai, dirbant darbo grupėse, koordinuojant tarptautinius projektus susiduriu 
su iššūkiais, gebu dirbti padidintu darbo krūviu, racionaliai planuoti savo darbo laiką, priimti 
sprendimus ir atsakomybę už juos. 

- Gebu rinkti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir remiantis duomenimis vertinti studijų programas 
(2018, 2020, 2021 m. vertinau Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos ir Vytauto Didžiojo universiteto 
pedagogikos krypties ketinamas vykdyti studijų programas (Viešojo pirkimo atlygintinų paslaugų 
sutartis su BĮ „Studijų kokybės vertinimo centru“).  

- Gilinuosi į Įtraukiojo ugdymo problemas, jo įgyvendinimo galimybes. Dalyvavau Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto (2019 m. liepos 22 d. protokolo Nr. 4-1505-
(1.1.18-T1) darbo grupėje, kuri  parengė vaikų, turinčių negalią ir (ar) specialiuosius ugdymosi 
poreikius, įtraukiojo ugdymo planą. 

-  Turiu patirties vertinant mokytojų darbą, profesines ir asmenines kompetencijas. Vilniaus m. 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu esu deleguojama vertinti mokytojus, 
pretenduojančius įgyti mokytojo eksperto ar mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (įsak. Nr. 
A30-865/21); 2021-03-10 d. 

- Nuo 2021 m. Vilniaus Šilo mokykloje visi dokumentai tvarkomi dokumentų ir užduočių valdymo 
sistemoje, sukurtoje debesijos technologijos pagrindu (Integrra), todėl turiu gerus įgūdžius operatyviai 
ir šiuolaikiškai valdyti visų dokumentų srautą, kontroliuoti jų statusą, rūšiuoti, pasirašyti, saugoti, dalintis 
ir pan.  

- Briuselio II Europos mokykloje buvau atsakinga už Meninį ugdymą, Lietuvių kalbos skyriaus 
koordinavimą bei finansinių operacijų atlikimą, t.y. mokymuisi skirtų leidinių (vadovėlių, knygų), 
priemonių pirkimą Lietuvoje ir Belgijoje. Organizuodavau viešuosius pirkimus Belgijoje, išmanau 
procedūras, turiu didelę bendravimo su finansininkais patirtį. 

 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

  
- MS Office programų paketas: WORD, Excell, Powerpoint ir t.t. 
- tinklapių kūrimas bei administravimas https://vilniaussilomokykla.lt ; blogspot.be  (pvz.: egidijosklase.blogspot.be ) - įgudęs 
vartotojas; 
- ugdymo įranga "SMARTBOARD" - įgudęs vartotojas; 
- nuotraukų redagavimo programos „Shuterstock“ - įgudęs vartotojas.; 
- video konferencijų, susirinkimų organizavimas ZOOM, Teams platformose – įgudęs vartotojas.  
- dokumentų ir užduočių valdymas Integrra dokumentų valdymo sistemoje – įgudęs vartotojas. 

  

Kiti gebėjimai  
Integruoto vadovėlio bei pratybų sąsiuvinio „Vaivorykštė“ 4 klasės lietuvių kalbos dalies bendraautorė 
(Išimtinė licencinė sutartis su UAB „Baltomis lankomis“ Nr. VLS-18-089), 2018-07-11 d. 

Vairuotojo pažymėjimas Vairuotojo pažymėjimas B, B1 
 
 
 
 

https://vilniaussilomokykla.lt/
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

 

Pristatymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Šilo mokyklos  veiklos ir specialiojo integruoto ugdymo priemonės „Sėkmingos pradžia“ 
pristatymas, dalyvaujant Litexpo parodoje „Mokykla-2022“ (Erasmus+ KA201 projektas); 2022-03-30- 
31 d.    
 
Vilniaus m. savivaldybės Švietimo pažangos centro užsakymu organizuoti Vilniaus m. ugdymo įstaigų 
mokytojo padėjėjų mokymai ir darbo stebėjimo praktika Vilniaus Šilo mokykloje; 2022 m. rugsėjo – 
spalio mėn.  
 
Skaitytas pranešimas Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos organizuotame  seminare „Sėkminga 
pradžia“ įtraukiojo ugdymo tema; 2021-09-10 d. 
 
Vaikų dienos centrų darbuotojų ir šeimynų projekto „Mažieji angelai“ lektorė (Paslaugų teikimo sutartis 
Nr. 2110-01TV, VšĮ „Domus solis). Skaičiau pranešimą tema „Profesinis perdegimas ir praktikos“ 
(Palanga); 2021-10-29. 
 
Skaitytas pranešimas „Sėkmingos pradžios dėžė“ Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje 
parodoje „Mokykla 2020“, 2020-11-21 – 22 d. 
 
Erasmus+ KA201 programos projekto „START LEARNING BOX“ koordinavimas (partneriai: 
Norvegija, Estija, Kipras, Prancūzija, Lietuvos verslo įmonė, dotacijos sut. Nr. 2019-1-LT01-KA201-
060696); 2019 – 2022 m.  
 
Erasmus+ KA101 programos projekto „Vaikai, turintys specialiųjų poreikių – mokymas (is) nežino ribų“   
koordinavimas (dotacijos sut. NR. 2019-1-LT01-KA101-060405);  2019-2022 m. 
 
Erasmus+ KA229 programos „ArtTherapy“ koordinavimas mokykloje (partneriai: Portugalija, 
Makedonija, Rumunija, Turkija, dotacijos sut. Nr.  2019-1-TR01-KA229-074476_2); 2019 – 2022 m.  
 
Inicijuotas ir koordinuotas MTC programos „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ mokyklos pokyčio 
projektas „ Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus įtraukiojo ugdymo 
praktikos realizavimo“ (Daugiau informacijos:  https://www.youtube.com/watch?v=eOyK6u_6FLs ), 
2018 – 2020 m.  
 
Erasmus+ KA1 programos projekto „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos strategijos: institucijų 
bendradarbiavimo teorija ir praktika“ koordinavimas (dotacijos sut. NR. 2017-1-LT01-KA101-035093); 
2017 – 2019 m. 
 
Erasmus+ KA219 programos projekto „I AM PROSPEROUS“ koordinavimas (partneriai: Estija, 
Lenkija, Portugalija; dotacijos sut. NR. 2016-1-LT01-KA219-023250) 2016 – 2018 m.  
 
Nordplus Junior projekto „Bendradarbiavimas su tėvais, auginančiais specialiųjų  ugdymosi poreikių 
vaikus“ koordinavimas. Partneris  - Borge skool (Norvegija); 2017-2018 m. 
 
Nordplus Junior klasių mainų projekto „Mokymasis už klasės ribų“ koordinavimas. Partneris - Tallinn 
Kadaka Pohikol (Estija); 2018-2019 d.  
 
VšĮ “Domus Solis” ir VšĮ “Lazdijų Švietimo centras” iniciatyva organizuotoje tarptautinėje konferencijoje 
skaitytas pranešimas „Į pagalbą mokytojui! Integruota ugdymo priemonė „Sėkminga pradžios dėžė“ 
(Dalyviai: Estija, Izraelis, JAE, Norvegija, Šveicarija; daugiau informacijos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gsX-uxewGms&list=PLYh9s4Owifq-8j-
W7oQyeB_VmIoKnqk2T&index=5) ); 2021-02-18 d.  
 
Programos „Renkuosi mokyti!” surengtoje konferencijoje « Mokyklos (ne)standartas“ skaitytas 
pranešimas „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus įtraukiojo ugdymo 
praktikos realizavimo“ (VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras); 2020-10-08 d.  
 
2019-04-18 d.  Švietimo mainų paramos fondo organizuotoje konferencijoje „Profesionalaus mokytojo 
formulė  skaitytas pranešimas ir moderuota darbo grupė  “ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRINCIPŲ 
TAIKYMAS”. 
 
Skaitytas pranešimas  Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio respublikinėje konferencijoje 
„Vaikų, turinčių spacialiųjų ugdymosi poreikių socializacijos strategijos“, 2019-02-22 d. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eOyK6u_6FLs
https://www.youtube.com/watch?v=gsX-uxewGms&list=PLYh9s4Owifq-8j-W7oQyeB_VmIoKnqk2T&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gsX-uxewGms&list=PLYh9s4Owifq-8j-W7oQyeB_VmIoKnqk2T&index=5
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Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo stebėjimo praktika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitytas pranešimas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslo instituto 
Žmogaus ir medicininės genetikos katedros, Lietuvos žmogaus genetikos draugijos, Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikos, Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Galiu daugiau, nei tu manai“. Pranešimo tema: „Žmonių su 
intelekto negalia įdarbinimas. Geroji patirtis“. 2018-03-23 d.  
 
Skaitytas pranešimas  Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio metodiniame-praktiniame 
seminare „Bendradarbiavimas su tėvais, auginančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“; 
2017-05-25 d.  
 
2017-03-23 d. Vilniaus m. savivaldybės organizuotoje konferencijoje "Demokratija šiuolaikinėje 
mokykloje. Misija įmanoma?" skaitytas pranešimas tema "Ar direktorius yra svarbiausia mokyklos 
grandis?" 
 
Dalyvavau metinėje Pedagogas.lt konferencijoje „Mokykla ir vadovas 2016. Sėkmingą mokyklą 
bekuriant“, kurioje plėtojau ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, 
ugdymo/si aplinkų kūrimo kompetencijas; 2016-01-05 d.  
 
 
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ pradedančių vadovų ir jų mentorių mokymosi programos seminaras 
„Psichologinis atsparumas ir iššūkiai. Dialogas ir susitarimai“, 2020-01-14 d.  
 
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ pradedančiųjų vadovų mokymo programos seminaras „Refleksija 
mentoriaus darbe“; 2018 m. birželio – gruodžio mėn. 
 
VšĮ “Mokyklų tobulinimo centro” seminaras « Viešieji pirkimai. Šiandienos aktualijos ir viešųjų pirkimų 
organizavimo pakeitimai » ; 2017-11-09 d.  
 
Lazdijų švietimo centro seminaras „Mokytojų kvalifikacija – kaip tai daryti efektyviai, jog jūsų mokykla 
taptų besimokančia bendruomene?“;  2016-04-25 d. 
 
Darbo stebėjimo praktika Paryžiaus „Turbulence“ dienos centre (Prancūzija, Erasmus+ KA101 
projektas); 2022-03-15 – 18 d. 
 
Darbo stebėjimo praktika, partnerių susitikimas Paryžiuje (Prancūzija, Erasmus+ KA201 projektas); 
2019-11-26 – 29 d. 
 
Mokinių mainai, darbo stebėjimo praktika Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (Portugalija, 
Erasmus+ KA219), 2018-04-23 – 27 d.  
 
Darbo stebėjimo praktika Tallinn Kadaka basic school (Estija, Nordplus Junior, code: NPJR-
2016/10368); 2017-09-25 – 27 d.  
 
Mokinių mainai, darbo stebėjimo praktika Zespol Szkol Nr.6 w Rybniku (Lenkija, Erasmus+ KA219 
projektas); 2017-04-24 – 28 d.  
 
Darbo stebėjimo praktika Narva Pohikool (Estija, Erasmus+ KA219), 2017-10-09 – 11 d.  
 
Dalyvauju tęstiniuose VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ pogramos „Ugdymo(si) pažangą skatinantys 
vadybiniai sprendimai mokykloje“ mokymuose. 2022 m. vasario – balandžio mėn. 
 
„Start Learning Box“ projekto partnerių susitikimas, specialiosios pedagogikos ir terapijų mokymosi 
kursai Agios Spyridonas School Larnaka (Kipras, Erasmus+ KA201); 2021-10-19 – 22. 
 
Lietuvos Respublikos seimo, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, LAA „Lietaus 
vaikai“ mokslinėje-praktinėje konferencijoje išklausiau mokslinės-praktinės programos kursą 
„Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“; 2019-04-01 d.  
 
Erasmus+ KA1 programos projekto „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos strategijos: institucijų 
bendradarbiavimo teorija ir praktika“ kursai „Career guidance and integration into ther labor market for 
persons with disabilities“ (dotacijos sut. NR. 2017-1-LT01-KA101-035093); 2018-10-01 – 05. 
 
“Méthodes éducatives innovatives dans l’éducation spéciale”/Specialiosios pedagogikos inovatyvūs 
metodai (Eurl « Aristote », Paris, France ; Erasmus+ KA1) ; 2018-03-05 – 2018-03-09. 
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1. Briuselio II Europos mokyklos direktoriaus M. Simon Sharon rekomendacija; 2015-11-05 
2. Briuselio II Europos mokyklos direktoriaus pavaduotojo M. Javier Arnedo rekomendacija; 2015-04-17 
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Pagyrimo raštai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos 

 

 

 

Mokymai „Tarptautinė vadovų mokymų programa“. Temos: į mokinių mokymosi pažangą orientuota 
lyderystė; įtraukiojo ugdymo samprata; praktinis veiklos tyrimas vadovo veikloje; ugdomasis 
vadovavimas mokyklos bendruomenėje; pokyčių vadyba ir tvarumas; duomenimis grįstas pokyčių 
įgyvendinimas (MTC, programos akreditacijos numeris Nr. AP Nr.063-2017-7A); 2018-2020. 
 
eTwinning programos mokymai „Séminaire francophone eTwinning“ (Paris – Meudon La Foret, 
Prancūzija); 2017-03-10 – 12 d.  
 
Savanorių mentorių mokymai „EVS Mentor Seminar/Formation Tuteurs » (Sommieres, Prancūzija), 
2016-11-22 – 25 d.  
 
Apdovanota atminimo ženklu  „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ (Vilniaus rotušė, Vilniaus m. Mero 
apdovanojimo ceremonija) 2020-10-09. 
 
Švietimo mainų paramos fondo programų „Erasmus+“ ir „Nordplus“ apdovanojimas už 2019 m. 
kokybiškiausiai įgyvendintą projektą socialinės įtraukties tema „I Am Prosperous“ (Daugiau 
informacijos:  https://www.smpf.lt/lt/apdovanoti-kokybes-konkurso-2019-nugaletojai/)  
 
2002 m. gautas Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimas už įgyvendintus 
gamtamokslinius projektus. 
 
 
Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovo padėka už bendradarbiavimą, laikinos globos 
suteikimą, vaikų teisų užtikrinimą vaikams, laikinai netekusiems tėvų/globėjų/rūpintojų globos Covid-19 
pandemijos metu (2020). 
 
Padėka už dalyvavimą Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte „Tęsk“ ir bendradarbiavimą 
2018 – 2019 m.m. išbandant pradedančiųjų mokytojų stažuotę. 
 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Logopedų ir 
specialiųjų pedagogų metodinio būrelio padėka už nuoširdų bendradarbiavimą (2018-03-28). 
 
Briuselio II Europos mokyklos direktoriaus M. Simon Sharon rekomendacija; 2015-11-05 
Briuselio II Europos mokyklos direktoriaus pavaduotojo M. Javier Arnedo rekomendacija; 2015-04-17 
 
 
 

 


