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Anglų kalbos mokytoja, IKT koordinatorė
Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija P. Lukošaičio g. 18,
Vilkyškiai, Pagėgių sav., LT-99254
Teisės aktų nustatyta tvarka: užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės
ugdymą; ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas,
pagarbą tėvams, savo kultūrinei tapatybei, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę,
suprantamai ir aiškiai, perteikti ugdymo turinį; laikytis mokyklose nusistatytų etikos
normų ir vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; tobulinti
kvalifikaciją; ugdyti remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi
motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems
ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko
programą, turinį, mokymo(si) metodus; nešališkai vertinti mokinių mokymosi
pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą; mokyklos nustatyta
tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi
poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį; drauge su kitais mokytojais, švietimo
pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekti mokymo tikslų;
gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų; planuoti dalyko
ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę; pasirengti
pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti; tvarkyti mokinių
ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus; pritaikyti Bendrųjų programų
dalykų programos turinį, metodus mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi
sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; dalyvauti vykdant ir vertinant mokinių
mokymosi pasiekimų patikrinimus; planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklą
ir renginius; bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje/grupėje dirbančiais mokytojais,
mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais
mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių
ugdymo ir ugdymosi problemas; dalyvauti mokyklos metodinių grupių veikloje,
koordinuoti metodinių grupių veiklą; įgyvendinti kitus, darbo sutartyje numatytus,
reikalavimus.
Veiklos sritis arba ūkio šaka švietimas

2004-09-01 - 2008-08-31

Anglų kalbos mokytoja
Pagėgių savivaldybės Žukų pagrindinė mokykla V. Gaigalaičio g. 21, Žukų km.,
Vilkyškių sen., Pagėgių sav., LT-99247
Teisės aktų nustatyta tvarka: užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės
ugdymą; ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas,
pagarbą tėvams, savo kultūrinei tapatybei, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę,
suprantamai ir aiškiai, perteikti ugdymo turinį; laikytis mokyklose nusistatytų etikos
normų ir vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; tobulinti
kvalifikaciją; ugdyti remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi
motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems
ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko
programą, turinį, mokymo(si) metodus; nešališkai vertinti mokinių mokymosi
pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą; mokyklos nustatyta
tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi
poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį; drauge su kitais mokytojais, švietimo
pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekti mokymo tikslų;
gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų; planuoti dalyko
ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę; pasirengti
pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti; tvarkyti mokinių
ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus; pritaikyti Bendrųjų programų
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dalykų programos turinį, metodus mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi
sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; dalyvauti vykdant ir vertinant mokinių
mokymosi pasiekimų patikrinimus; planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklą
ir renginius; bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje/grupėje dirbančiais mokytojais,
mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais
mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių
ugdymo ir ugdymosi problemas; dalyvauti mokyklos metodinių grupių veikloje,
koordinuoti metodinių grupių veiklą; įgyvendinti kitus, darbo sutartyje numatytus,
reikalavimus.
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Baigimo metai
Mokymo įstaiga
Studijų lygis
Studijų sritis
Studijų kryptis
Kvalifikacinis laipsnis
Profesinės kvalifikacijos
pavadinimas
Diplomo numeris

2010
Mykolo Romerio universitetas
aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Socialinių mokslų studijų sritis
Teisės kryptis
Magistras arba jam prilygintas
teisės ir valdymo magistro kvalifikacinis laipsnis

Baigimo metai
Mokymo įstaiga
Studijų lygis
Studijų sritis
Studijų kryptis
Profesinė kvalifikacija
Kvalifikacinis laipsnis
Profesinės kvalifikacijos
pavadinimas
Diplomo numeris

2007
Klaipėdos universitetas
aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Filologijos kryptis
anglų kalbos mokytoja
Bakalauras
anglų kalbos filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigimo metai
Mokymo įstaiga
Studijų lygis
Profesinė kvalifikacija
Studijų programos kodas
Studijų programos
pavadinimas
Plačioji grupė
Sritis
Posritis
Diplomo numeris

MGD Nr. 009448

BKU Nr. 001942
2004
Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras
aukštesnysis
anglų kalbos mokytoja
503014502
anglų kalbos pedagogika
Švietimas
Mokytojų rengimas ir pedagogika
Pedagogika
B Nr. 165434

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba lietuvių
Kitos kalbos KALBA BENDRAS KALBOS LYGIS
anglų

Pažengęs vartotojas [B2]

Darbo kompiuteriu ECDL - Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas
gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas B
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